Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Officiële Bekendmakingen - week 44 / 2022
• Omgevingsvergunningen

Chaam kwamen in actie. Zij vonden ook de tweede
fiets weer terug.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
20 oktober 2022, Geerakker 18, 4861 AZ
(22ZK01329)
kappen één boom
21 oktober 2022, Goedentijd 25, 5131 AR
(22ZK01331)
legaliseren van schuur
21 oktober 2022, Chaamseweg 20, 5131 NG
(22ZK01333)
binnenplans afwijken bestemmingsplan

Doet en helpt u mee?
Heeft u een vraag over buurtpreventie of wilt u zich
aansluiten bij de whatsappgroep van buurtpreventie? Neem dan contact op met uw wijkagent via
politie.nl/informatie/ik-zoek-mijn-wijkagent
of
stuur de gemeente een mail via veiligheid@abg.nl
Samen maken wij uw buurt veiliger!

kDesubsidie
aanvragen?
gemeente neemt
eerst een besluit over de inge-

komen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd.
Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen
insturen. Wilt u meer weten over deze aanvraag?
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum
van onze gemeente,
telefoon 14 013.
waterdoorlatende
verharding

Beslistermijn
aanvraag
en
van regenwater
vanafomgevingsvergunning
daken
verlengd
24 oktober 2022, Schaanstraat 6, 4861 RE
(22ZK00907)
bouwen woonhuis met bijgebouw en bouwwerk ten
AAM.NL/DUURZAAMHEID
behoeve van bedrijfsonderhoud
26 oktober 2022, Druisdijk 10, 5131 NP (22ZK01174)
bouwen bedrijfsgebouw voor aspergekwekerij
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
21 oktober 2022, Withagen 11, 4861 AP
(22ZK00858)
uitbreiden woning
26 november 2022, Voskuil (ongenummerd),
sectie A, nummer 1334 (22ZK01151)
aanleggen nieuwe toegangsweg naar camping ‘t
Zand
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen
dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.

• Raadsvergadering
donderdag 10 november
Op donderdag 10 november komt de gemeenteraad bij elkaar in C.C. Taxandria in Chaam. De vergadering begint om 18.00 uur. Wij nodigen u uit om
bij deze vergadering aanwezig te zijn. We zenden
de vergadering ook live uit via www.vimeo.com/
event/99805. De link delen we voor de vergadering
ook op de Facebook-pagina van onze gemeente. De
gemeenteraad behandelt de programmabegroting
2023 en de tweede tussenrapportage.

• Budgetcafé opent haar deuren
in Alphen
Voor gratis hulp bij geldzaken

Elke dinsdag van 9.00 tot 10.30 kunt u voor hulp
bij uw geldzaken naar het Trefpunt bij cultureel
centrum Den Heuvel. Hier krijgt u gratis hulp van
experts en vrijwilligers met uw administratie, formulieren of geldzaken. Ook als u moeite heeft om
rond te komen van uw inkomen, kunt u naar het
Budgetcafé voor hulp of advies.
Kunt u niet op dinsdagochtend? Inwoners van Alphen-Chaam kunnen ook naar de Budgetcafés in
Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Meer informatie
leest u op onze site bij het nieuws.

Volledige meldingen
20 oktober 2022, Meerleseweg 6, 4861 NB
(22ZK01260)
slopen woning
25 oktober 2022, Terover 32 a, 5131 RB (22ZK01335)
verwijderen asbest stal
Melding akkoord
20 oktober 2022, Galderseweg 83, 4855 AG
(22ZK00768)
veranderen bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Moonlightshopping Chaam op 09-12-2022 van
17:00 tot 22:00 in centrum Chaam
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 20 oktober 2022, Sinterklaasintocht Alphen op zondag 13 november van
13:00 tot 17:00 uur in Alphen (412787)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.
Experts en vrijwilligers bij het nieuwe Budgetcafé in
Alphen, met links op de foto wethouder Judith van
Loon.

• Buurtpreventie; een mooi
voorbeeld van samenwerking
De inzet van de buurtpreventieapp zorgde ervoor
dat een gestolen fiets in Chaam snel weer opdook.
Bewoners en politie werkten zo goed samen dat
ook een verdachte werd aangehouden en nog een
fiets werd teruggevonden.

Snel in actie
Een inwoner van Chaam ontving een bericht dat
de fiets van zijn dochter was gestolen. Deze stond
bij een vriendin op de oprit. De ringbel maakte opnames van de diefstal. De vader deelde dit via de
buurtpreventie-app. Buurtbewoners wisten daardoor hoe de verdachte eruit zag en welke kleding
hij droeg.
Inwoners en politie werken samen
Bewoners bleven elkaar op de hoogte houden en
schakelden ook de politie in. Agenten hielden snel
een verdachte aan. Er was nog meer. De verdachte
had namelijk ergens anders in het dorp de gestolen fiets gewisseld voor een andere fiets. Ook hierover deelden bewoners informatie met elkaar in
de buurtpreventie-app. Verschillende inwoners uit

• Kijk voor meer informatie op

• Nationale Natuurwerkweg:
doet u mee?
Zaterdag 5 november is het de Nationale Natuurwerkdag! Doet u mee? We zorgen voor meer schuilmogelijkheden voor bijvoorbeeld vogels en egels,
snoeien struiken en geven bomen een nieuwe plek.
De Natuurwerkdag is van 10.00 tot 16.00 uur en er
is koffie, thee en soep. De dag sluiten we samen af
met een drankje.
Aanmelden kan via bijenalphen@xs4all.nl
of op www.natuurwerkdag.nl/
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Afspraak maken
Maakt u altijd een afspraak. Dat kan via
www. alphen-chaam.nl of telefonisch via 14 013.
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