Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 07 / 2021
• OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
3 februari 2021, sectienummer G10, 19, 1149, 1420,
1421 (21ZK00268)
aanleggen ecologische verbindingszone boomkikker
7 februari 2021, plan De Landerij, kavel 46, Alphen
(21ZK00283)
bouwen tijdelijke woonruimte
We nemen eerst een besluit over de ingekomen aanvraag. Dit besluit publiceren we.
Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer weten over deze aanvraag?
Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum,
telefoon 14 013.
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
10 februari 2021, Gaanderij 12, 5131 GA
plaatsen dakkapel
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
4 februari 2021, Voskuil 10 en 12, 5131 PE
renoveren toiletgebouw en vervangen EHBO-unit
4 februari 2021, Galderseweg 109, 4855 AG
bouwen woning met bijgebouwen
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.

uiterlijk op 17 maart om 17.00 uur binnen zijn bij
het briefstembureau. Doe uw stem dus op tijd in
de brievenbus.

2. Stemmen met de (groene) stempluspas.
Met uw stempluspas kunt u ook op maandag 15
of dinsdag 16 maart persoonlijk komen stemmen. Dit kan van 07:30 uur tot 21:00 uur. In onze
gemeente kan dat alleen op het vervroegd stembureau in het SKAC, Gilzeweg 12 te Chaam. Op
woensdag 17 maart 2021 kunt u terecht bij alle
stembureaus in onze gemeente.
U mag zelf kiezen op welke van de twee bovenstaande manieren u wilt stemmen. U kunt ook iemand machtigen.

Iemand machtigen
U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen.
Dit kan via de achterkant van uw stempluspas.
De persoon die u machtigt, moet in de gemeente
Alphen-Chaam wonen. Wilt u iemand machtigen
die buiten de gemeente Alphen-Chaam woont, dan
moet u een schriftelijke volmacht aanvragen. Belt u
hiervoor naar ons KlantContactCentrum via 14 013.
Dit kunt u doen tot uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur.
De gemachtigde mag in totaal voor 3 kiezers een
stem uitbrengen.

• Onderhoud N260 Alphen:
Kapellekensbaan afgesloten

Besluit omgevingsvergunning van rechtswege
verleend
5 februari 2021, Commanderiestraat 5, 5131 CE
verbouwen woning
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.
Volledige meldingen
5 februari 2021, Ginderdoorstraat 2, 4861 CC
saneren asbest
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Galders Feest Weekend op 21 mei 2021 van 19:00
uur tot 2:00 uur, op 22 mei 2021 van 20:00 uur tot
2:00 uur en op 23 mei 2021 van 13:00 uur tot 2:00
uur in de Sint Jacobsstraat in Galder.

• Stemmen op 17 maart
voor 70-plussers
Op woensdag 17 maart
2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen.
Nederlanders van 18 jaar en ouder
mogen dan naar de stembus. Vanwege de coronamaatregelen gaan deze
verkiezingen anders dan normaal. Iedereen moet
veilig kunnen stemmen. Daarom mogen inwoners
van 70 jaar en ouder per brief stemmen, of op 15 of
16 maart vervroegd komen stemmen.
Wanneer mag u per brief of met een stempluspas
stemmen?
Dat mag als u vanaf 1 februari 2021 staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Alphen-Chaam en
op 17 maart 2021 70 jaar of ouder bent.
Met de stempluspas kunt u als 70-plusser per brief
stemmen of in het stemlokaal. Ook kunt u iemand
machtigen om voor u te stemmen.
Hoe werkt het?
Als u op 17 maart 2021 70 jaar of ouder bent krijgt
u van ons automatisch per post alles wat u nodig
heeft om per brief te stemmen. U hoeft zelf niets
aan te vragen. De (groene) stempluspas en het
briefstembiljet sturen wij apart naar u toe. Uiterlijk
op 10 maart 2021 moet u in het bezit zijn van de volgende documenten:
• Een briefstembiljet.
• Een envelop met het adres waar uw stembiljet
naar toe moet.
• Een envelop zonder adres.
• Uw (groene) stempluspas.
• Uitleg over stemmen per brief.
Voor de veiligheid ontvangt u de documenten in 2
keer:
• U ontvangt voor 3 maart de (groene) stempluspas
• U ontvangt voor 10 maart de andere documenten
Als u deze documenten op 10 maart nog niet heeft,
kunt u contact opnemen met ons KlantContactCentrum via telefoonnummer 14 013.

Op de Kapellekensbaan in Alphen (omlegging Alphen, N260) tussen de rotonde Baarleseweg en de
rotonde Goedentijd heeft het asfalt op verschillende plekken schade. De provincie voert hiervoor
onderhoud uit aan het asfalt van maandag 1 maart
06.00 uur tot zondag 7 maart 18.00 uur.
Tijdens deze werkzaamheden is de weg volledig
afgesloten voor verkeer, maar de rotondes blijven
bereikbaar. Er is een omleidingsroute. Die loopt
via Chaam. De omleidingsroute is aangegeven met
gele borden. Als de weersomstandigheden het niet
toelaten voert de provincie op een later tijdstip de
werkzaamheden uit.

• Hulp en ondersteuning
voor gedupeerden
kinderopvangtoeslagaffaire

Woont u in onze gemeente en bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst? Dan kunt u voor hulp en ondersteuning
ons terecht. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders die in de problemen zijn gekomen
door die affaire. Maar voor wie in de problemen is
geraakt, is dat niet altijd voldoende. Misschien is
het moeilijk op andere gebieden zoals huisvesting,
schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van uw
kinderen. Wij kunnen gedupeerden helpen met
aanvullende ondersteuning.

Hoe neemt u contact op?
Als u gedupeerde bent en u heeft ondersteuning
nodig, neem dan contact op met ons via 14 013 of
mail naar info@alphen-chaam.nl . Samen bekijken
we wat we voor u kunnen doen. Daarbij gaan wij altijd uit van maatwerk. Geeft u alstublieft duidelijk
aan dat het gaat om de kinderopvangtoeslagaffaire.

Weet u niet of u een gedupeerde bent?
Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005
en 2019 en weet u niet waarom? Neem dan contact
op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag via de website van de Belastingdienst
via de website services.belastingdienst.nl of bel
(0800) 235 83 58 (gratis).Als het u niet lukt om u
aan te melden, kunnen wij u hierbij helpen.

U kunt dit jaar op twee manieren stemmen:
1. Stemmen per brief met het briefstembiljet
• Stop uw ingevulde stembiljet in de envelop zonder adres. Sluit de envelop.
• Stop de gesloten envelop met stembiljet in de
envelop waar het adres op staat.
• Stuur uw briefstem naar ons op (het adres staat
op de envelop) of lever hem in bij het SKAC, Gilzeweg 12 in Chaam. Afgeven kunt u op 10, 11, 12,
15 en 16 maart, van 9:00 tot 17:00 uur en op 17
maart van 7:30 uur tot 21:00 uur
• Stuurt u uw briefstem per post? Uw stem moet

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

