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

Officiële Bekendmakingen - week 3 / 2017

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl

• Omgevingsvergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
17 januari 2017, Laan van Tongerlo 8, 5131 CC 
kappen boom

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
11 januari 2017, Zandstraat 30, 5131 AC 
plaatsen prefab inrijpoort
13 januari 2017, Raadhuisplein 1, 4861 RV
plaatsen reclamezuil
18 januari 2017, Goudbergseweg 6, 4856 AD, 
bouwen bijgebouw voor starten bed & breakfast
18 januari 2017, Laan van Tongerlo 8, 5131 CC, 
kappen boom

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres:  Postbus 3, 5130 AA  ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet:  www.alphen-chaam.nl
E-mail : info@alphen-chaam.nl

Gemeente Alphen-Chaam werkt op afspraak
Voor alle persoonlijke contacten moet een af-
spraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via 
www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013).

Openingstijden zijn: 
Maandag van 09.00 tot 19.30 uur;
Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur;
Op vrijdag is het gemeentekantoor gesloten, 
maar wel telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur.

Overige informatie op: www.alphen-chaam.nl

• Vastgesteld wijzigingsplan 
Galderseweg 6 te Galder

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam maken ter voldoening aan artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat 
het college van Burgemeester en Wethouders op 
3 januari 2017 het wijzigingsplan Galderseweg 6 
te Galder ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit wijzi-
gingsplan maakt het mogelijk dat de agrarische be-
stemming wordt gewijzigd naar een woonbestem-
ming.  

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 17 januari tot en met 27 fe-
bruari 2017 ter inzage. Het wijzigingsplan met 
bijbehorende bestanden, met als IMRO-nummer 
NL.IMRO.1723.wpGalderseweg6-VS01, is digitaal in 
te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

• Word Supporter Cittaslow

De gemeente Alphen-Chaam is trots op het keur-
merk Cittaslow en deelt dit graag met ondernemers 
en organisaties. Deze kunnen supporter worden 
van Cittaslow Alphen-Chaam. Niet alleen produ-
centen van streekproducten, horecaondernemers, 
recreatieondernemers en agrariërs komen daarvoor 
in aanmerking, maar ook ondernemingen, vereni-
gingen en organisaties van binnen en buiten de 
gemeente, die de kernwaarden van Cittaslow on-
derschrijven en op een positieve manier uitdragen. 
U kunt uw aanvraag indienen via www.alphen-
chaam.nl/cittaslow.

• Hebben sommige hondenbezitters 
overal schijt aan?

Hondenbezitters moeten voorkomen dat de hond 
zijn behoefte doet op of aan de openbare weg of 
op een speelplaats of -veld. Als dat toch gebeurt, 
moet de poep onmiddellijk opgeruimd worden. Een 
schepje en plastic zakje meenemen bij het uitlaten 
dus. De slogan in de enkele jaren geleden ingezette 
gezamenlijke strijd tegen de hondenpoep luidt: 
‘Overal schijt aan?!’ Dit slaat op de overlast voor 
wandelaars en spelende kinderen, maar ook op de 
hondenbezitters die zich kennelijk niets gelegen la-
ten liggen aan deze overlast.

Kennelijk zijn sommige hondenbezitters kort van 
memorie. Een tijd lang kregen we regelmatig be-
richten dat de overlast van hondenpoep minder 
was. Dat hondenbezitters de poep opruimden. 
Helaas. Deze goede ontwikkeling lijkt slechts van 
korte duur. Elkaar voortdurend blijven aanspreken 
op het gedrag blijft dus noodzakelijk. 

JB

• Automatisch berichten over uw 
buurt ontvangen?  
500 mensen uit onze gemeente 
doen dat al

In de gemeente Alphen-Chaam zijn ruim 500 men-
sen al geabonneerd op de gratis email-attenderings-
service die ervoor zorgt dat u op de hoogte bent van 
alles wat er in uw buurt gebeurt op het gebied van 
vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regel-
geving. Dat is ruim 5% en hiermee staan we op de 
tweede plaats van alle gemeenten in Nederland!

Wilt u ook op de hoogte blijven?
Ook u kunt de bekendmakingen op maat ontvangen 
via email en/of een app. U wordt pro-actief op de 
hoogte gebracht van alleen die bekendmakingen 
van gemeente, waterschap of provincie, die u wenst 
te lezen. Deze service is gratis. U kunt zich hiervoor 
aanmelden op www.overuwbuurt.overheid.nl . U 
kunt daar ook de app downloaden of direct zoeken 
naar een bepaalde bekendmaking.  


