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

Officiële Bekendmakingen - week 16 / 2017

• www.alphen-chaam.nl

• Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

12 april 2017, Weegbree 24, 5131 HH
bouwen woning met bijgebouw en aanleggen uitrit
13 april 2017, Galderseweg 5, 4855 AD 
bouwen melkstal met wachtruimte
14 april 2017, Houtgoorstraat 12, 4861 RN
bouwen woning met bijgebouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

• Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij

12 april 2017, Wilderstraat 7A, 4861 PS
kappen fijnspar 
12 april 2017, Goedentijd 21B, 5131 AR
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. 

• Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure

12 april 2017, Wilderstraat 7A, 4861 PS
kappen Esdoorn
12 april 2017, Goedentijd 21B, 5131 AR
kappen 8 bomen
12 april 2017, Elsakkerpad 13, 4861 TA
kappen boom
18 april 2017, Raadhuisstraat 4, 5131 AM
kappen boom 
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 
13 april 2017, De Leeuwerik 2, 4859 AC
saneren asbesthoudend dak van loods
18 april 2017, Hazenberg 23, 5131 ZA
saneren asbesthoudende buismaterialen en plaat-
materiaal 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Tijdelijk verkeersbesluit 
autocrosswedstrijden 
Autosportvereniging A.R.G.

In verband met autocrosswedstrijden is er op za-
terdag 29 en zondag 30 april 2017 van 0.00 uur tot 
en met 24.00 uur een parkeerverbod ingesteld aan 
beide zijden van Boslust. Speciaal voor het gedeel-
te gelegen tussen de Pastoriehoef en de Goorstraat 
in Alphen. 

• Tijdelijk verkeersbesluit
Werkzaamheden Enexis aan de Fransebaan 
te Alphen
In verband met werkzaamheden aan kabels en lei-
dingen van Enexis aan de Fransebaan te Alphen in 
de periode 1 t/m 5 mei 2017 zal de volgende tijde-
lijke verkeersmaatregel van kracht zijn:
- Afsluiting van de Fransebaan over het gedeelte 

Gilzerweg-Voskuil. 
 Het verkeer zal met bebording worden omgeleid. 

‘t Zand blijft bereikbaar via de route Chaamse-
weg-Fransebaan-Voskuil.

• Bekendmaking vastgesteld 
bestemmingsplan  
Goedentijd 21b - 23 te Alphen

De gemeenteraad van de gemeente Alphen- Chaam 
stelde op 6 april 2017 het bestemmingsplan Goe-
dentijd 21b-23, Alphen vast. Dit besluit is op 18 april 
2017 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben van 
18 april 2017 tot en met 29 mei 2017 de gelegen-
heid om beroep instellen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. U kunt het plan 
bekijken op de landelijke website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723 . 
BPgoedentijd21b23. Voor nadere informatie verwij-
zen wij u naar de gemeentelijke website.

• Verleende vergunningen
Verleende drank- en horecavergunning en 
exploitatievergunning openbare inrichting 
Algemene plaatselijke verordening (APV), 
13 april 2017, Dorpsstraat 20, 4861 AC.

De burgemeester heeft aan  E. I. J  van den Enden 
een vergunning verleend voor het uitoefenen van 
een horecabedrijf in het pand Dorpsstraat 20,  4861 
AC, bekend als Sportcafé De Loco.
De burgemeester heeft aan E. I. J  van den Enden 
een vergunning met voorschriften verleend voor het 
exploiteren van de openbare inrichting Sportcafé 
De Loco in het pand Dorpsstraat 20, 4861 AC.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen 
Deze besluiten binnen 6 weken na de datum van 
verzending van dit besluit. Na het maken van een 
afspraak kunnen de stukken worden ingezien.

• Klantcontactcentrum  
27 én 28 april gesloten

Vanwege Koningsdag is ons Klantcontactcentrum 
donderdag 27 én vrijdag 28 april gesloten. 
Maandag 1 mei zijn wij vanaf 09.00 uur weer open.
Voor nadere informatie kunt u bellen naar 14 013 of 
raadpleeg www.alphen-chaam.nl

• Nationale dodenherdenking 4 mei
4 mei staan we samen stil bij de slachtoffers van 
oorlogsgeweld  en vervolging. Dat doen we in onze 
gemeente met een bijeenkomst in de Ledevaertkerk 
in Chaam gevolgd door een bloemlegging bij het 
monument voor het voormalig raadhuis in Chaam. 
Graag nodigen wij iedereen uit hierbij aanwezig te 
zijn. 
Het programma voor donderdag 4 mei ziet er in 
hoofdlijnen als volgt uit:
19.15: Aanvang herdenking in de Ledevaertkerk 

met lezingen, voordrachten, zang en muziek 
19.55: Stille tocht naar het monument voor het 

oude raadhuis
20.00: Twee minuten stilte gevolgd door het Wil-

helmus, bloemlegging en toespraak door 
burgemeester mr. J.W.M.S. Minses

20.10: Einde plechtigheid

Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam en het 
comité “4 en 5mei” nodigen met name de nabe-
staanden van de slachtoffers die als gevolg van 
oorlogshandelingen zijn omgekomen, uit voor deze 
bijeenkomst. Ook kinderen worden in het bijzonder 
uitgenodigd om samen met hun ouders de herden-
king bij te wonen.
Wij vragen de mensen in de gemeente en met name 
degenen die nabij het oude raadhuis in Chaam wo-
nen, de vlag halfstok te hangen.

• Online op de hoogte blijven via 
www.overuwbuurt.overheid.nl

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is 
om via de mail of een app op de hoogte te blijven 
van belangrijke ontwikkelingen in uw buurt. Dat is 
inderdaad mogelijk, via www.overuwbuurt.over-
heid.nl. De site biedt informatie inclusief een e-
mailservice of app van ‘Over uw buurt’ om continu 
op de hoogte blijven van berichten van de overheid.
Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u informatie 
over besluiten die direct invloed hebben op de om-
geving, zoals vergunningen, plannen en plaatselij-
ke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet 
of rechtstreeks via de mail. U kunt zelf instellen 
welke berichten u wilt ontvangen. Informatie van 
gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over 
uw buurt’ op één plek samen. Met “Over uw buurt” 
blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

• Natuurbegraafplaats De Hoeven is 
finalist Brabantse Stijlprijs

Voor de Stijlprijs 2017 gaat de provincie op zoek 
naar verborgen parels en verrassende plekken op 
onverwachte locaties in Brabant; plekken die zijn 
geboren vanuit een passie van mensen. Van de 
18 genomineerden gaan vijf locaties door naar de 
finale. Natuurbegraafplaats De Hoevens is door 
de vakjury verkozen tot een van de vijf finalisten. 
De begraafplaats is door de landgoedeigenaar en 
(landschaps)architect ontwikkeld, in samenwer-
king met de gemeenten Alphen-Chaam en Goirle 
en met natuurorganisaties. U kunt van 19 april t/m 
mei 2017 stemmen op uw favoriet. Meer informatie: 
http://brabant.nl/subsites/brabantse-stijlprijs/
finalisten/natuurbegraafplaats-de-hoevens.aspx

• Gemeente Alphen-Chaam  
20 jaar. Samen vieren, samen 
bouwen!

 
Dit jaar bestaat onze gemeente 20 jaar. 20 jaar 
geleden, in 1997, werden de gemeente Chaam 
en delen van de gemeenten Alphen en Riel en 
Nieuw-Ginneken, samengevoegd tot de ge-
meente Alphen-Chaam. 
Graag willen we stilstaan bij twee decennia ge-
meente Alphen-Chaam. Eind september/begin 
oktober van dit jaar organiseren we bijvoor-
beeld een viertal bijeenkomsten in onze dorps-
kernen. Tijdens deze feestelijke ontmoetingen 
zal het thema “Samen vieren, samen bouwen” 
centraal staan. U hoort daar binnenkort meer 
over.
Daarnaast roepen we alle inwoners uit onze 
gemeente op om zich te melden als het getal 
20 dit jaar iets extra’s voor u betekent; bent u 
misschien 20 jaar getrouwd, word je in 2017 20 
jaar, doe je ergens voor de 20e keer aan mee; 
dat soort dingen. Kortom: heeft het getal 20 
voor u een bijzondere betekenis, dan zouden 
we dat graag van u willen vernemen.
U kunt zich melden via ellymeeuwsen@abg.nl. 
We vragen u wel een korte motivatie en onder-
bouwing toe te voegen. 
We maken vervolgens een se-
lectie uit de inzendingen en 
in juni benaderen we 20 men-
sen. Waarvoor? Dat blijft nog 
even een verrassing.


