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Officiële Bekendmakingen - week 5 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
27 januari 2017, Stationstraat 43, 5131 BM
uitbreiden woning
29 januari 2017, Cauwelaerseweg 1B, 4858 RG
plaatsen zonnepanelen in wei
30 januari 2017, Bouwerij 21, 4855 AM 
plaatsen overkapping 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
25 januari 2017, Alphensebaan 3A, 4861 RA
bouwen woning met berging en aanleggen inrit
31 januari 2017, Schaanstraat 6, 4861 RE 
bouwen landhuis met bijgebouwen en schuur
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 omgevingsvergunning met reguliere 
procedure van rechtswege
31 januari 2017, Baarleseweg 56A, 5131 BD
renoveren monumentale woning en aanbrengen 
dakramen en luiken
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 
uitgebreide procedure
24 januari 2017, Hondseind 17, 5131 RE
bouwen vleesvarkensstal met luchtwasser
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerp-
beschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep 
instellen. 

Volledige meldingen 
31 januari 2017, Bouwerij 10, 4855 AM
slopen bijgebouw

Melding akkoord 
25 januari 2017, Strijbeekseweg 42, 4856 AB
melding activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Jongerenwebsite jouwGGD.nl geeft 
antwoord op gezondheidsvragen

Ook Westbrabantse jongeren stellen steeds vaker 
vragen via de anonieme chats. De landelijke jon-
gerenwebsite van 20 GGD’en die in 2014 landelijk 
van start ging, heeft in 2016 ruim 427.000 unieke 
bezoekers getrokken en er zijn circa 5000 chatge-
sprekken gevoerd door artsen en verpleegkundi-
gen. Jongeren kunnen anoniem hun vraag stellen 
als ze ergens mee zitten op het gebied van onder 
andere gezondheid, seksualiteit, onzekerheid, al-
cohol en drugs. 

Het e-team van alle betrokken GGD’en samen telt 
inmiddels 85 mensen, waarvan vijf enthousiaste 
jeugdverpleegkundigen uit West-Brabant. Ivonne 
van Korven en Anouk Jacobs chatten regelmatig met 
jongeren over uiteenlopende onderwerpen. “Soms 
vinden jongeren het lastig om een onderwerp thuis, 
op school of met een huisarts te bespreken. Wij luis-
teren naar ze, geven ze advies en helpen ze zo op 
weg.” Om de chat een wat persoonlijker gezicht te 
geven namen zij een filmpje op. Je vindt het op htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=vnOGG4kLcSw

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

• Meld problemen in de buitenruimte 
via de BuitenBeter app

Geef met uw smartphone eenvoudig en snel proble-
men die u buiten tegen komt door.
Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte 
straatverlichting kunt u  via de mobiele telefoon 
melden. Stuur een foto mee, zodat direct duidelijk 
is wat er aan de hand is. Op deze manier kunnen 
onze medewerkers sneller actie ondernemen om 
het probleem op te lossen. Ze hoeven niet altijd 
meer op locatie te gaan kijken, op de foto is immers 
al duidelijk waar het om gaat.
Download de app via 
www.buitenbeter.nl 
of via de appstore. 
Of scan de QR-code  

• Rattenplaag en volksgezondheid

Bruine en zwarte ratten zijn gek op eten en rotzooi. 
Ze worden steeds meer gesignaleerd in onze ge-
meente. Aandacht dus voor het voeren van dieren 
en het opruimen van de tuin. De bestrijding dient 
u zélf via een particulier ongediertebestrijdingsbe-
drijf te regelen. De gemeente Alphen-Chaam be-
schikt niet over een eigen bestrijdingsdienst.

Volksgezondheid
Wanneer er heel veel meldingen over ratten zijn in 
korte tijd en over een klein gebied, is er sprake van 
een rattenplaag. Dan is de volksgezondheid in het 
geding en gaat de gemeente samen met een onge-
diertebestrijdingsbedrijf ter plaatse om te bepalen 
welke maatregelen getroffen moeten worden. De 
meldingen over ratten worden daarom geregis-
treerd. 

Melding
Hebt een melding hierover? Gebruik het contactfor-
mulier op de website van de gemeente! 

• Word Supporter Cittaslow

De gemeente is trots op het keurmerk Cittaslow en 
deelt dit graag met ondernemers en organisaties. 
Deze kunnen supporter worden van Cittaslow Alp-
hen-Chaam. Niet alleen producenten van streek-
producten, horecaondernemers, recreatieonderne-
mers en agrariërs komen daarvoor in aanmerking, 
maar ook ondernemingen, verenigingen en organi-
saties van binnen en buiten de gemeente, die de 
kernwaarden van Cittaslow onderschrijven 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.


