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

Officiële Bekendmakingen - week 12 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
10 maart 2017, Raadhuisstraat 4, 5131 AM
kappen boom 
15 maart 2017, Hondseind 7, 5131 RE
afwijken bestemmingsplan t.b.v. nevenactiviteit in 
vorm van verblijfrecreatie 
17 maart 2017, Korenbloem 1 (sectie H nr. 1912), 
Galder
bouwen woning met garage
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
uitgebreide procedure
15 maart 2017, Druisdijk 13A, 5131 NP
bouwen werktuigenberging en oprichten, verande-
ren of in werking hebben inrichting
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerp-
beschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep 
instellen. 

Volledige meldingen 
14 maart 2017, Goedentijd 23, 5131 AR
slopen bedrijfspand met bovenwoning
14 maart 2017, Goedentijd 29, 5131 AR
saneren asbesthoudende daken 
20 maart 2017, Galderseweg 33, 4855 AE
verwijderen rookgaskanaal
20 maart 2017, Bijsters 7, 5131 NW
saneren asbesthoudend dak van woning
21 maart 2017, Withagen 42, 4861 AR
inpandig slopen gebouw

De gemeente Alphen-Chaam heeft de buurtverbin-
ders van Ons Alphen-Chaam uitgenodigd om aan-
wezig te zijn bij de SGW op zondag 19 maart j.l. Zij 
genoten van een mooi evenement.

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

Effe Buurten 1 april officieel van start
• Loop gewoon eens binnen en proef 

de gezelligheid!

Zaterdag 1 april gaat 
‘Effe Buurten’ in Alphen 
en in Chaam  officieel van 
start. Wethouder Corry 
Janssen geeft dan om 
12.30 uur in Den Heuvel 
in Alphen en om 14.30 
uur in het SKAC-gebouw 
in Chaam het startschot 
voor dit project, waarbij 
niks moet en alles mag. Iederéén, jong en oud is 
van harte welkom. Zin in een kopje koffie of thee, 
een glaasje ranja en goed gezelschap? Loop dan 
gewoon eens binnen en proef de gezelligheid! Dat 
kan nú al! 

Voor iedereen 
Inwoners van Alphen-Chaam van alle leeftijden en 
achtergronden komen naar Effe Buurten om elkaar 
te ontmoeten en te inspireren. Dat kan elke week, 
op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur en op woens-
dag tussen 09.00 en 12.00 uur. U loopt in en uit 
wanneer u wilt.

Een fijne plek om tot jezelf te komen
Sommige mensen komen alleen om wat te buurten, 
anderen komen om een idee uit te werken of om ge-
woon ‘iets’ samen te doen. Alles kan en alles mag. 
Effe Buurten is ook een fijne plek voor degenen die 
mantelzorg verlenen of ontvangen. Even tot jezelf 
komen. Onze gastvrouwen hebben ervaring in de 
zorg en maken het voor iedereen extra gezellig. En 
dat zónder kosten. Daar knapt iedereen toch van 
op?

• Gemeente en Juzt  
zoeken pleegouders

Met de reizende expositie ‘Super gewone men-
sen gezocht’ wil jeugdzorgaanbieder Juzt in 
samenwerking met de gemeente en Pleegzorg 
Nederland nieuwe pleegouders werven. De ten-
toonstelling is neergestreken in het gemeente-
huis te Alphen en is vanaf 6 maart tot 30 maart 
te bezichtigen. In de maand april wordt de ex-
positie in het gemeentehuis te Baarle-Nassau 
tentoongesteld.
Op woensdag 5 april van 20.00 tot 22.00 uur is 
er een informatieavond over pleegzorg in het 
gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau voor 
iedereen die interesse heeft om pleegouder te 
worden. Aanmelden is mogelijk via pleegzorg@
juzt.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 

• Gezocht: lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein  
in Alphen-Chaam

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de ge-
meente over onderwerpen die over de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet 
en de Participatiewet gaan. De raad behandelt 
geen individuele klachten, maar vertaalt signa-
len uit de praktijk naar beleidsadviezen aan de 
gemeente. De adviesraad komt 7 keer per jaar 
op woensdagmiddag bijeen in De Geerhof in 
Chaam. De leden ontvangen een vergoeding per 
vergadering.

Vacature team Wmo
Bent u inwoner van Alphen-Chaam en heeft u in-
teresse in het lokale Wmo-beleid? Is teamwork 
en een adviserende rol iets voor u? Reageer dan 
voor 24 april 2017 op de vacature!

Inlichtingen / Sollicitaties 
Voor meer informatie kunt u kijken op de ge-
meentelijke website of contact opnemen met 
mevrouw Pernell Criens (gemeente): 088-
3821024. U kunt ook mailen naar de secreta-
ris van de adviesraad, mevrouw Ria Verheijen-
Mouws: asd.alphenchaam@gmail.com.
Vanwege de huidige samenstelling is het een 
pré als u in Chaam, Galder of Strijbeek woont.


