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

Officiële Bekendmakingen - week 7 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
6 februari 2017, Laan van Tongerloo 1, 5131 CC
plaatsen serre
12 februari 2017, Ballemanseweg 6A, 4855 AP
wijzigen dakkapel
13 februari 2017, Schellestraat 14 en 16, 5131 RJ
verhogen verwerkingscapaciteit van mestvergister 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
7 februari 2017, nabij Huisdreef 1, sectie A nr. 1316 
(camping Buitenlust)
plaatsen nieuwe KPN mast en inkorten oude KPN 
mast

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
9 februari 2017, Cauwelaerseweg 1B, 4851 RG 
plaatsen zonnepanelen in wei
13 februari 2017, Leeuwerik 8, 4859 AC
plaatsen 5 lichtmasten
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. 

• Effe Buurten:  
een warm welkom voor iedereen!

Niks moet, alles mag en iedereen kan zichzelf zijn. 
Dat is het uitgangspunt van Effe Buurten. Gewoon 
even in een andere omgeving zijn met gezellige 
mensen om je heen, zonder je druk te maken om de 
kosten; daar knapt iedereen van op.

Dit is vanaf half februari mogelijk voor alle inwo-
ners van Alphen-Chaam. Mensen van verschillende 
leeftijden en achtergronden kunnen elkaar op een 
sfeervolle plek ontmoeten en inspireren. Wat er dan 
gebeurt? Dat zien we vanzelf! Sommigen komen al-
leen kletsen, anderen hebben misschien hele cre-
atieve ideeën om met elkaar iets te doen. Er is van 
alles mogelijk. De gemeente ondersteunt dit pro-
ject met deskundige, hartelijke begeleiders en er 
is ook een ‘Effe Buurten potje’ voor de door jouzelf 
bedachte activiteiten.

Iedereen uit Alphen-Chaam kan op twee dagen 
langskomen in de gezellige foyer van Den Heuvel 
en van het SKAC. Op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 
uur en op woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Er 
is vrije inloop; je kunt gaan en staan wanneer je wilt 
en er is gratis koffie, thee en ranja.

Effe Buurten wordt op zaterdag 1 april officieel ge-
opend door wethouder Corry Janssen. In Alphen is 
de opening om 12.30 uur en in Chaam om 14.30 uur. 
Maar je hoeft daar natuurlijk niet op te wachten.  
Kom gauw een keertje buurten!
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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

U komt toch ook over vier weken?
• Elke stem telt bij de Tweede 

Kamerverkiezingen!

Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerver-
kiezingen.  U komt toch ook naar het stembureau? 
Door te stemmen bepaalt u samen met de andere 
kiezers welke partijen in de Tweede Kamer komen. 
De Tweede Kamer beslist over veel zaken die u di-
rect aangaan. In de aanloop naar deze verkiezingen 
houden wij u op deze pagina op de hoogte van de 
voorbereidingen.

U kunt bij deze verkiezing kiezen uit 28 partijen. 
Welke dat zijn en welke kandidaten er op hun lijst 
staan, kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl 

Stempas eind volgende week
Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en 
18 jaar of ouder is, mag stemmen. Eind volgende 
week krijgt u uw stempas in de bus. Zonder stem-
pas kunt u niet stemmen. Bent u uw stempas kwijt 
of heeft u die niet ontvangen? Dan kunt u tot uiter-
lijk 14 maart 2017 -12.00 uur bij het Cluster Burger-
zaken van de gemeente een vervangende stempas 
aanvragen. Hierbij moet u uw identiteitsbewijs la-
ten zien. Dat mag niet langer dan vijf jaar verlopen 
zijn. 

Machtigen
Kunt u op de dag van de verkiezingen niet zelf stem-
men, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. 
Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de ach-
terkant van de stempas kunt u een onderhandse 
volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde 
binnen uw gemeente. Ook kunt u een onderhandse 
volmachtstem voor iemand anders uitbrengen. In 
beide gevallen moet u een kopie van het identi-
teitsbewijs van uzelf en van uw volmachtgever la-
ten zien. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan 
vijf jaar verlopen zijn. Zonder deze kopie mag u de 
volmachtstem niet uitbrengen. 

Stemmen in een willekeurig stemlokaal of in een 
andere gemeente
Om het u als kiesgerechtigde gemakkelijker te ma-
ken, laten wij u zelf bepalen in welk stemlokaal u 
in de gemeente gaat stemmen. Ook is het mogelijk 
om in een andere gemeente uw stem uit te brengen. 
Hoe u dat kunt doen, leest u op de website van de 
gemeente. 

Vragen? 
Voor vragen kunt u terecht bij het Cluster Burgerza-
ken, telefoonnummer 140161. 
Op www.alphen-chaam.nl en op www.elkestemtelt.
nl kunt u meer informatie vinden.

• Openingstijden gemeentehuis 
Alphen-Chaam

Tijdens de carnavalsdagen heeft het gemeente-
huis in Alphen aangepaste openingstijden.

De balie is open: 
maandag 27 februari van 09.00 tot 09.30 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden
dinsdag 28 februari van 09.00 tot 09.30 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden

Telefonisch zijn we bereikbaar: 
maandag 27 februari  van 08.30 tot 12.30 uur
dinsdag 28 februari van 08.30 tot 12.30 uur

Voor nadere informatie en/of om afspraken te 
maken, kunt u contact opnemen
met het Klantcontactcentrum via telefoonnum-
mer 14 013 of raadpleeg onze site
www.alphen-chaam.nl


