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

Officiële Bekendmakingen - week 6 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
31 januari 2017, Schaanstraat 6, 4861 RE 
plaatsen tijdelijke woonunit
31 januari 2017, Commanderiestraat,  5121 CE
kappen 4 bomen
31 januari 2017, Withagen 42, 4861 AR
tijdelijk huisvesten tandartspraktijk
3 februari 2017, Goedentijd 21B, 5131 AR
kappen 10 bomen
3 februari 2017, Markweg 15, 4856 AC
wijzigen bedrijf
6 februari 2017, Withagen 42, 4861 AR
Interne verbouwing uitbreiding tandartspraktijk
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
1 februari 2017, Weegbree 2, 5131 HH
bouwen woning en aanleggen uitrit
1 februari 2017, Bosweg 8, 4861 PG
bouwen woning met bijgebouw en aanleggen uitrit
6 februari 2017, Strijbeekseweg 42, 4856 AB
kappen 3 bomen
6 februari 2017, Borgersstede 5, 5131 NX
kappen 2 bomen
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. 

Volledige meldingen 
2 februari 2017, Goedentijd 59, 5131 NS
verwijderen asbesthoudende golfplaten van stal
6 februari 2017, Stationstraat 43 , 5131 BM Alphen
verwijderen asbesthoudend plaatmateriaal en vinyl 
uit woning
6 februari 2017, Geerakker 15, 4861 AZ
verwijderen asbesthoudende platen
7 februari 2017, Baarleseweg 79, 5131 BB
gedeeltelijk slopen bedrijfspand
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• “Effe Buurten” in Alphen en Chaam

Op zaterdag 1 april vinden de officiële openingen 
plaats van het project “Effe Buurten” in Alphen en 
in Chaam. Vanaf dinsdag 14 februari bent u echter 
al van harte welkom.

Effe buurten is een nieuw project in onze gemeente. 
Het biedt gratis dagbesteding aan iedereen;  niet 
alleen mantelzorgers of mensen die mantelzorg 
krijgen, maar iedereen is van harte welkom:  jong 
en oud. Voor een praatje, een kopje koffie of glaas-
je ranja, een spelletje of om andere mensen te ont-
moeten. Bezoekers kunnen zelf aangeven waar ze 
behoefte aan hebben. 
“Effe Buurten” kan op twee locaties: in Alphen bij 
het Cultureel Centrum Den Heuvel en in Chaam bij 
Taxandria aan de Gilzeweg, elke dinsdagmiddag 
van 13.00 uur tot 16.00 uur en elke woensdagoch-
tend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Er is een vrije in-
loop en u hoeft niet de hele tijd te blijven.

De officiële openingen van Effe Buurten zijn dus op 
zaterdag 1 april. In Den Heuvel in Alphen zal dat om 
12.30 uur zijn en bij Taxandria in Chaam om 14.30 
uur. Wethouder Corry Janssen zal de openingen ver-
richten.

• Wet bodembescherming

Beschikking BUS-evaluatie Nieuwstraat ong. te Alp-
hen.
De beschikking en bijbehorende stukken liggen 
van 20 januari tot en met 3 maart 2017 ter inzage in 
de bibliotheek van de Omgevingsdienst Midden en 
West Brabant en bij de balie van het gemeentekan-
toor Alphen- Chaam. De bezwaarprocedure vindt u 
terug in de beschikking.

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

• Onsalphenchaam

Onsalphenchaam is een online dorpsplein waarop 
van alles te vinden is: lokaal nieuws, informatie 
over verenigingen, een rubriek hulp gevraagd, maar 
ook hulp geboden, winkels, organisaties, een agen-
da, gemeentenieuws, buurtfoto’s, aanbiedingen en 
nog veel meer.

De website is nog volop in ontwikkeling. Dit bete-
kent dat er nog steeds nieuwe mogelijkheden bij ko-
men en verbeteringen plaatsvinden. Zijn er vragen, 
suggesties, of wil je mee helpen aan de opbouw? 
Neem dan contact met ons op. Dit kan per telefoon, 
06-51248345, per mail info@onsalphenchaam.nl of 
kom langs tijdens het inloopmoment op maandag-
ochtend in ‘Het Trefpunt ‘ in Alphen, Heuvelstraat 
5. Iedereen is zonder afspraak welkom! Neem eens 
een kijkje op www.onsalphenchaam.nl  en doe mee 
om ‘Onsalphenchaam’ tot een succes te maken!

• Sectorplan West-Brabant helpt  
al 150 mensen aan het werk

Door de krachten van bedrijven, werknemers en 
opleiders te bundelen vanuit het Sectorplan West-
Brabant, zijn al 150 mensen aan de slag. Werkzoe-
kenden en zij-instromers hebben de kans gekregen 
zich te laten bij- of omscholen en hebben een baan 
gevonden in de logistiek of techniek. Dit zorgt voor 
meer slagkracht in West-Brabant. 

Ook aan de slag?
Ben jij op zoek naar werk? Of wil je graag de over-
stap maken naar techniek of logistiek? Ook voor jou 
zijn er in de regio volop mogelijkheden. Het Sector-
plan West-Brabant brengt je in contact met geïnte-
resseerde bedrijven en zij zorgen samen voor jouw 
om- of bijscholing. Meer weten? Bekijk jouw kansen 
op www.sectorplanwestbrabant.nl.

• 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

• 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  


