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

Officiële Bekendmakingen - week 10 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvraag
3 maart 2017, Elsakkerpad 13, 4861 RA
kappen boom
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunning reguliere 
procedure
28 februari 2017, Bouwerij 21, 4855 AM
bouwen overkapping aan achterzijde woning
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 
28 februari 2017, Goedentijd 59, 5131 NS
saneren asbesthoudende materialen 
6 maart 2017, Geersbroekseweg ong. (sectie G nr. 
208), Strijbeek
slopen paardenstallen en saneren asbest
Het indienen van bezwaar of beroep is niet moge-
lijk.

• Tweede Kamerverkiezingen  
15 maart 2017 

Woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezin-
gen. U kunt stemmen in de volgende stemlokalen:
Alphen
- De Hoogt, Willibrordstraat 1, Alphen
- Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5, 

Alphen
Chaam
- Geerhof, Withagen 54, Chaam
- SKAC, Taxandriagebouw, Gilzeweg 12, Chaam
Galder
- De Leeuwerik, Sint Jacobsstraat 1 b, Galder

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 
21.00 uur. Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor 
mindervaliden.
U kunt alle informatie over de verkiezingen vinden 
op www.alphen-chaam.nl/verkiezingen  

Vergeet niet uw stempas en een identiteitsbewijs 
mee te brengen. 

• Blijverslening: nieuwe 
mogelijkheid voor senioren  
om langer zelfstandig te wonen

Senioren in Alphen-Chaam kunnen vanaf 1 januari 
2017 gebruik maken van een blijverslening, om zo 
langer in hun woning te blijven. De lening is be-
doeld om de woning levensloopbestendig te ma-
ken. Dat betekent aanpassingen in huis te doen, 
zoals het weghalen van drempels of het aanpassen 
van de badkamer. 

Senioren die aanpassingen aan hun woning nodig 
hebben, maar daarvoor het geld niet hebben, kun-
nen vanaf 1 januari 2017 bij de gemeente aanklop-
pen. Bij banken en hypotheekaanbieders blijft de 
deur voor hen veelal gesloten. 

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de lening. 
Zo is er een maximum van 50.000 euro en moet 
iemand minimaal twee jaar eigenaar-bewoner van 
het pand zijn.

De gemeente werkt bij de blijverslening samen met 
het SVn (=Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ne-
derlandse gemeenten). 

Meer informatie over de blijverslening is te vinden 
op: https://www.svn.nl/gemeente/Alphen-Chaam
Als u een aanvraag wilt indienen kunt u contact op-
nemen met de gemeente via 14 013 of info@alphen-
chaam.nl.

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

• Landelijke Opschoondag

Wilt u samen met uw buurtgenoten uw buurt 
schoonmaken? Maak dan een start tijdens  de 
Landelijke Opschoondag op zaterdag 25 maart. 

U kunt samen met de buurt bepalen wat u wilt doen. 
Denk aan zwerfvuil en blad opruimen, schoonma-
ken en schilderen van speelvoorzieningen,  bank-
jes schoonmaken en opknappen en brandgangen 
en straatnaambordjes schoonmaken.
Samen met Woningcorporatie Leystromen zorgen 
we als gemeente voor de benodigde materialen zo-
als  prikkers, handschoenen, zakken en de afvoer 
van het verzamelde afval. Bovendien trakteren we  
alle deelnemers op iets lekkers! 
Buurtverenigingen die bij ons bekend zijn,  krijgen 
binnenkort een brief met inschrijfformulier. Heeft u 
vragen of geen formulier ontvangen? Mail dan naar 
opschoondag@abg.nl 

Gratis actiemateriaal bij Nederland Schoon
Ook kunt u uw buurt/straat aanmelden bij https://
www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/lande-
lijke-opschoondag-algemeen. U kunt er onder an-
dere gratis actiemateriaal bestellen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart.

• Aanleg glasvezelnetwerk

Op 14 januari 2017 gaf de Commissaris van de Ko-
ning het startsein voor de aanleg van een glasve-
zelnetwerk in het buitengebied van de provincie 
Noord-Brabant. De aanleg van dit glasvezelnetwerk 
is een initiatief van Midden-BrabantGlas. Dit glas-
vezelnetwerk wordt ook in de gemeente Alphen-
Chaam aangelegd. In de regionale pers verschijnen 
regelmatig berichten over dit onderwerp. 
Deze berichten roepen vragen op. Met name de be-
richten dat Mabib haar vergunningaanvraag voor 
aanleg in Alphen-Chaam voorlopig heeft ingetrok-
ken, leidt tot vragen aan de gemeente. Wat is bij-
voorbeeld de rol van de gemeente hierin en waar 
vindt u meer informatie over de aanleg van glasve-
zel in onze gemeente?

Rol gemeente
De aanleg van glasvezel in onze gemeente is een 
particulier initiatief. De rol van de gemeente ten 
aanzien van dit soort projecten is beperkt. Wij gaan 
over de vergunningverlening en controleren of de 
aanleg gaat volgens de geldende regels. De ge-
meente Alphen-Chaam is verder niet financieel en/
of organisatorisch betrokken bij initiatieven. 
Voor Alphen-Chaam kennen we op dit moment één 
initiatief voor de aanleg van glasvezel in het buiten-
gebied. Dit is het coöperatieve, van Midden-Bra-
bantGlas. De andere partij, Mabib, heeft haar ver-
gunningaanvraag voor de aanleg van een netwerk 
in onze gemeente voorlopig ingetrokken. 

Meer informatie
Woont u in het buitengebied en hebt u interesse in 
een glasvezelaansluiting of wilt u er meer over we-
ten? Voor meer informatie kunt u terecht op www.
midden-brabantglas.nl en www.mabib.nl.

• Laadpunten duurzaam rijden

Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt 
hard. Dat is positief, want elektrisch rijden is bedui-
dend duurzamer dan rijden op benzine of diesel. 
Daarom plaatst de combinatie Nuon – Heijmans in 
opdracht van de provincie  2500 nieuwe laadpun-
ten in de provincies Brabant en Limburg.  Onze ge-
meente neemt deel aan dit project. Alle laadpunten 
worden voorzien van 100% windenergie uit één van 
Nuons windparken in Nederland. Door elektrisch te 
rijden draagt u dus bij aan een schonere en stillere 
omgeving.

Hoe kunt u een laadpunt aanvragen?
Hebt u een elektrische auto, maar geen eigen terrein 
voor een laadpunt? Dien dan een verzoek in voor 
een nieuw openbaar laadpunt. Een aanvraagformu-
lier vindt u op www.nuon.nl. Ook de gratis laadpas, 
die u nodig heeft om de laadpunten te gebruiken, 
kunt u aanvragen via deze website. De laadpas van 
Nuon werkt op alle openbare laadpunten. 
Op de laadpunten van Nuon-Heijmans in Brabant 
en Limburg laadt u met deze laadpas voor € 0,22 
per kilowattuur.

• Gemeente inventariseert 
hulpprojecten

De gemeente Alphen-Chaam wil graag in beeld krij-
gen welke verenigingen, stichtingen en individuele 
inwoners uit de gemeente op enigerlei wijze actief 
zijn op het gebied van hulpverlening in het buiten-
land en/of ontwikkelingswerk. We zijn niet alleen 
geïnteresseerd in activiteiten in de zogenaamde 
ontwikkelingslanden, maar ook in projecten in 
bijvoorbeeld Oost-Europa. Doel van deze inventa-
risatie is om een compleet beeld te krijgen van ini-
tiatieven van inwoners uit onze gemeente, waarvan 
gebruik gemaakt kan worden bij toekomstige activi-
teiten op het gebied van mondiale bewustwording. 
Het voornemen bestaat om in 2017 een ontmoeting 
te organiseren om kennis te delen en informatie 
uit te wisselen. U kunt uw gegevens (naam, adres, 
telefoonnummer(s), emailadres, doelstelling en ac-
tiviteiten) mailen naar ellymeeuwsen@abg.nl.  


