Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 05 / 2021
• OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
22 januari 2021, Wildertstraat 35, 4861 PS
bouwen woonhuis
26 januari 2021, Schellestraat 3a, 5131 RH
vestigen premantelzorghuisvesting
27 januari 2021, Beckershagen 22, 4861 SG
kappen twee bomen
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,
telefoonnummer 14 013.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen hebben het volgende
besluit te nemen:
25 januari 2021, Terover 30, 5131 RB
op verzoek intrekken vergunning vanwege beëindiging bedrijf van het bedrijf (vleesvarkenshouderij/
akkerbouwbedrijf)
De aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u van 5
februari tot en met 19 maart 2021 (6 weken) inzien
bij de gemeente Alphen-Chaam.
Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kunt u een zienswijze over
het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke
zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk
via: info@omwb.nl.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Volledige meldingen
26 januari 2021, Zandstraat 14, 5131 AC
slopen en saneren asbest schuur
26 januari 2021, Voskuil 10, 5131 PE
slopen toiletgebouw en EHBO-unit (21ZK00135)
Melding akkoord
26 januari 2021, Korte Bedde 8, 5131 WE sectie K
465
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
6e MTB Race 6 uur van ‘t Zand op 3 oktober 2021
van 10:00 uur tot 16:00 uur op ‘t Zand in Alphen.

• Raadsvergadering
donderdag 11 februari

Donderdag 11 februari komt de gemeenteraad digitaal bijeen. De vergadering begint om 19.30 uur.
We zenden de vergadering live uit via https://vimeo.com/event/99805. Deze link delen we voor de
vergadering via onze sociale media-kanalen.
Aan bod komen onder andere het vaststellen van
het bestemmingsplan hoek Chaamseweg en Molenstraat in Alphen, vaststellen bestemmingsplan
‘Centrum Chaam 2020’ en vaststellen van het herijkingsdocument Cittaslow en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2021.
U kunt de stukken inzien op alphen-chaam.raadsinformatie.nl. Wilt u uw mening geven over een agendapunt? Maak dan gebruik van het spreekrecht. Dit
kan in verband met de aangescherpte maatregelen
deze vergadering alleen schriftelijk. Uw reactie
moet 48 uur voor het begin van de vergadering bij
de griffier binnen zijn. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de griffier. Zij
is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 3821680
en via e-mail: j.honcoop@alphen-chaam.nl. Meer
informatie over het spreekuur vindt u op bovengenoemde website.

• Let op: GGD vaccineert
geen ouderen aan huis!

Ouderen in onze regio worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD.
Deze mensen willen een afspraak maken voor een
coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt
niet. GGD vaccineert geen ouderen aan huis. GGD
neemt ook geen contact op met ouderen en komt
dus ook niet aan huis. Meer informatie over het vaccineren van ouderen vindt u op de website van GGD,
www.ggdwestbrabant.nl

• Denkt u met ons mee over de
toekomst van Alphen-Chaam?
Vul dan de vragenlijst in

Deze week ontvangt u van ons een brief waarin wij
u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over de
toekomst van Alphen-Chaam. De vragen gaan over
onderwerpen als samen leven, wonen, verkeer,
economie, landschap en duurzaamheid. Wij zijn
benieuwd naar uw mening. U kunt de vragenlijst
online invullen via www.hetpon-telos.nl/toekomstvisie.

• Kijk voor meer informatie op

Vult u de vragenlijst liever op papier in? U kunt een
papieren vragenlijst opvragen bij Marlijn van de
Sande via telefoonnummer 14 013 of per mail via
marlijnvandesande@abg.nl.

• Uitnodiging webinar ‘zon, wind en
warmte in West-Brabant’

Wilt u meer weten over de toekomst van duurzame
energie in West-Brabant? Meld u dan aan voor de
webinar ‘Zon, wind en warmte in West-Brabant’ van
de RES West-Brabant op 10 februari van 20.00 tot
21.15 uur. In een talkshow-setting vertellen experts
en betrokkenen over de plannen, het proces en de
keuzes. Ook kunt u via de chat vragen stellen aan
de experts. Aanmelden kan via bit.ly/Webinar10-02

• Chat Veilig Thuis tijdens periode
avondklok ook ’s avonds
bereikbaar

Vanwege de avondklok kunt u nu ook ’s avonds
chatten met Veilig Thuis. Slachtoffers, omstanders
en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen
van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur
per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Voor meer
informatie bezoek onze website.

• Somber of gespannen in deze tijd
van corona?

Bent u somber of gespannen door het leven in tijden van corona? Praat er samen over met mensen
in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te
praten over uw (angstige) gevoelens.
Op onze website www.alphen-chaam.nl vindt u tips
om om te gaan met sombere of angstige gevoelen.
Zo kan het bijvoorbeeld helpen om af en toe een
pauze te nemen; van uw werk, van de drukte thuis
of van het tv-kijken. Ook helpt het om de berichtgeving over het coronavirus even niet te volgen. Op de
website vindt u nummers van hulplijnen waar u met
uw gevoelens terecht kunt. Er is een hulplijn voor
kinderen, voor volwassenen en voor ouderen.

• Vacatures Adviesraad Sociaal
Domein Alphen-Chaam

De Adviesraad Sociaal Domein in Alphen-Chaam
heeft twee vacatures: lid van de werkgroep Wmo
en een notulist. De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over beleid
in het sociaal domein. Zij geeft gevraagde en ongevraagde adviezen. Ben je inwoner van de gemeente
Alphen-Chaam en heb je interesse in het gemeentelijk beleid ? Is teamwork en meedenken over lokale
sociale vraagstukken iets voor jou? Reageer dan op
een van deze vacatures door een korte motivatie en
CV te sturen naar asd.alphenchaam@gmail.com.
Meer informatie over de adviesraad en de vacatures
vind je op onze website www.alphen-chaam.nl.

• Warmetruiendag vrijdag 5 februari
2021: Verwarm jezelf, niet de
wereld

Wist u dat we met de verwarming één graad lager te zetten, maar liefst 6% CO2 en 6% energie
besparen? En als we dit allemaal samen doen
kunnen we op één dag het jaarverbruik van drie
Waddeneilanden besparen. Kortom: samen hebben we impact, en dát is waar we met Warmetruiendag voor gaan. De Warmetruiendag wordt door
Klimaatverbond Nederland dit jaar alweer voor de
15e keer georganiseerd. Ruim 200.000 mensen
doen elk jaar mee.
Hoe doet u mee?
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek
een extra warme trui aan en bespaar 6% energie
en CO2 per graad. Als heel Nederland op 1 dag 1
graad lager stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo
CO2! Doen we dat een heel stookseizoen lang, dan
besparen we maar liefst 1 megaton CO2!
Dit kunt u prima thuis doen, ook als u vanwege de
coronamaatregelen thuis werkt, maar ook bijvoorbeeld in de werkplaats.
Cittaslow gedachtegoed
Alphen-Chaam is sinds 2010 een Cittaslow gemeente. Dat stimuleert ons om bewuster met onze
leefomgeving om te gaan. De duurzaamheidsgedachte achter de Warmetruiendag past heel goed
binnen het Cittaslow gedachtegoed; de verbetering van het milieu en de leefbaarheid. 1 op de 5
mensen gaat na deelname aan Warmetruiendag
bewuster om met energie.
Meer informatie en aanmelden
Op www.warmetruiendag.nl vindt u veel meer informatie over dit initiatief en kunt u zich aanmelden om mee te doen.
Meer informatie over Cittaslow in Nederland vindt
u op www.cittaslow-nederland.nl.
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