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

Officiële Bekendmakingen - week 9 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
23 februari 2017, Alphensebaan 5a, 4861 RA
bouwen woning en aanleggen uitrit
23 februari 2017, Amer 7 (sectie L nr. 919), Chaam
bouwen woning
24 februari 2017, Florijnstraat 8, 4861 BW
splitsen bedrijfspand
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
21 februari 2017, Ballemanseweg 6A, 4855 AP
wijzigen dakkapel
23 februari 2017, Ganzenbeemd 6, 4861 EK
isoleren dak, plaatsen muur om woning en uitbrei-
den uitbouw
23 februari 2017, Zandstraat 30, 5131 AC
uitbreiden garage 
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
21 februari 2017, Heikantsestraat 4A, 4861 TH
slopen/demonteren foliekas
21 februari 2017, Het Sas 7, 5131 RC
verwijderen asbesthoudende dakplaten van kalver-
stal
22 februari 2017, Valkenakker 2, 4861 AX
saneren asbest uit woning
24 februari 2017, Goedentijd 21B, 5131 AR
slopen kantoorpand

• Bekendmaking 
voorontwerpbestemmingsplan 
Strijbeekseweg 42a

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben op 14 februari 2017 het 
voorontwerp bestemmingsplan Strijbeekseweg 42a 
vrijgegeven om voor een periode van zes weken ter 
inzage te leggen. Een ieder krijgt van 28 februari 
2017 tot en met 10 april 2017 de gelegenheid een in-
spraakreactie in te dienen. U kunt het voorontwerp 
bestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik 
wilt maken van deze inzagemogelijkheid dient u 
een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt 
online een afspraak maken via www.alphen-chaam.
nl of door te bellen naar ons algemene nummer 14 
013. U kunt het plan ook bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
NL.IMRO.1723.BPstrijbeweg42a-VO01. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website, www.alphen-chaam.nl.

• Verleende drank- en 
horecavergunning 21 februari 2017, 
Bredaseweg 72, 4861 TD Chaam.

De burgemeester heeft aan De heer M. A. de Jager 
een vergunning verleend voor het uitoefenen van 
een horecabedrijf in het pand Bredaseweg 72, 4861 
TD Chaam, bekend als Restaurant Huis ten Bosch.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen 
dit besluit, binnen 6 weken na de datum van ver-
zending van het besluit. Na het maken van een af-
spraak kunnen de stukken worden ingezien.

• Raadsvergadering:  
donderdag 9 maart 2017 

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam – 
19.30 uur. 

Agenda
Onder andere de volgende agendapunten worden 
behandeld:
8. Voorstel tot het vaststellen van het controlepro-

tocol accountantscontrole jaarrekening 2016 
e.v.

9. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbe-
stemmingsplan Boshoven 29 te Alphen

10. Voorstel tot het kennisnemen van de kadernota 
gemeenschappelijke regeling GGD West Bra-
bant

11. Voorstel tot het kennisnemen van de kaderbrief 
2018 van de Regionale Ambulance Voorziening 

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

Brabant Midden-West-Noord
12. het Vaststellen van de notulen van de raadsver-

gadering van 2 februari 2017
De agendastukken met bijlagen zijn in te zien via 
www.alphen-chaam.nl. 

• De Jeugdhulp en opvoedings-
ondersteuning in onze gemeente. 
Wat zijn uw ervaringen of ideeën?

Jeugdhulp en opvoedingsondersteuning in onze 
gemeente. Wat zijn uw ervaringen of ideeën? We 
houden op 22 ren 30 maart een bijeenkomst om 
over uw ervaringen en ideeën van gedachten te 
wisselen. We gebruiken deze om de Jeugdhulp nog 
beter vorm te geven. De bijeenkomsten zijn op 22 
maart in Den Heuvel in Alphen en op 30 maart in 
het gemeentehuis in Baarle-Nassau. De bijeenkom-
sten beginnen om 19.30 uur. Aanmelden bij Cora 
den Besten via CoradenBestenl@abg.nl (tel:088-
3821135).
Meer informatie vindt u op www.alphen-chaam.nl 

• Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau en Juzt zoeken pleegouders

Met de reizende expositie ‘Super gewone mensen 
gezocht’ wil jeugdzorgaanbieder Juzt in samen-
werking met de gemeente en Pleegzorg Nederland 
nieuwe pleegouders werven. De tentoonstelling is 
neergestreken in het gemeentehuis in Alphen en is 
van 6 tot 30 maart te bezichtigen. In de maand april 
wordt de expositie in het gemeentehuis te Baarle-
Nassau tentoon gesteld.
Tijdens de expositie is er op woensdag 5 april een 
informatieavond over pleegzorg in het gemeente-
huis in Baarle-Nassau voor iedereen die interesse 
heeft om pleegouder te worden. 
Meer informatie vindt u op www.alphen-chaam.nl 

• Loods aan de Goorheining  
in Strijbeek gesloten  
na vondst hennepkwekerij

Een loods aan de Goorheining in Strijbeek is voor 
de duur van 6 maanden gesloten vanwege een over-
treding van de Opiumwet. Dat heeft burgemeester 
Joerie Minses besloten. Op 19 januari 2017 werd tij-
dens een gemeentelijke controle in het pand aan de 
Goorheining 2 in Strijbeek een hennepkwekerij met 
458 hennepplanten aangetroffen. Van 23 februari 
2017 tot en met 23 augustus 2017 is het verboden 
dit pand te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil 
de gemeente een eind maken aan drugsoverlast 
vanuit deze locatie. De gemeente heeft omwonen-
den per brief geïnformeerd over deze maatregel. 
De woning (en het gedeelte van de loods welke via 
de woning toegankelijk is) mogen wel gewoon ge-
bruikt worden. Deze staan los van de sluiting.

Meld Drugsoverlast
Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. 
De gemeente Alphen-Chaam en de politie gaan dit 
zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt 
daarbij. Ervaart u drugsoverlast? Neem dan contact 
op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. 
Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact 
op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 
Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen 
daarna door naar de politie.

• Elke stem telt over twee weken!  
De Tweede Kamerverkiezingen 
komen eraan

Heeft u de stempas ook al binnen? U kunt daarmee 
stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op 
woensdag 15 maart zijn de stembureaus van 07.30 
uur tot 21.00 uur open. U komt toch ook? Vergeet 
niet een identiteitsbewijs mee te brengen. En bent 
u verhinderd, dan kunt u altijd nog iemand anders 
machtigen. We leggen hieronder uit hoe dat werkt. 
Gaat u stemmen dan heeft u identificatieplicht. Be-
halve uw stempas moet u ook een identiteitsbewijs 
laten zien. Kunt u zich niet identificeren dan mag 
u niet stemmen. Identiteitsbewijzen zijn uw pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze mogen niet 
langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bent u uw identi-
teitsbewijs kwijt of is het gestolen? U kunt zich op 
het stembureau melden met het proces-verbaal van 
vermissing of diefstal, dat de politie of de gemeen-
te opgesteld heeft. Breng dan ook een ander offi-
cieel document mee met daarop uw naam en foto. 
Bijvoorbeeld een ov-jaarkaart of bibliotheekpas. 

Machtigen
Kunt u op de dag van de verkiezingen niet zelf stem-
men? Dan kunt u aan iemand een volmacht verle-
nen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de 
achterkant van de stempas kunt u een onderhand-
se volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde 
binnen uw gemeente. U moet dan degene die voor u 
stemt ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee-
geven. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf 
jaar verlopen zijn. Wilt u een volmacht geven aan ie-
mand die in een andere gemeente staat ingeschre-
ven, dan kunt u op de website van de gemeente 
lezen hoe u dat moet doen. 

Vragen? 
Voor vragen kunt u terecht bij het Cluster Burgerza-
ken, telefoonnummer 14 013. 
Op www.alphen-chaam.nl en op www.elkestemtelt.
nl kunt u meer informatie vinden.


