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

Officiële Bekendmakingen - week 17 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
14 april 2017, Het Sas 14, 5131 RC
herbouwen kaasmakerij/bedrijfsgebouw
19 april 2017, Brabander 1, 4861 DE
plaatsen carport 
21 april 2017, Strijbeekseweg 62, 4856 AB
plaatsen dakkapel voorzijde woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
25 april 2017, Amer 7, 4861 DL
bouwen woning en aanleggen uitrit
25 april 2017, Alphensebaan 5a, 4861 RA  
bouwen woning en aanleggen uitrit
25 april 2017, Hondseind 7, 5131 RE
afwijken bestemmingsplan tbv verblijfrecreatie bij 
paardenhouderij
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 
20 april 2017, Wildertstraat 6, 4861 PT
geheel slopen 2 opstallen en gedeeltelijk slopen 1 
stal
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Besluit aanmeldnotitie milieueffect-
rapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in het kader 
van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), be-
sloten dat voor deze activiteit GEEN Mer opgesteld 
hoeft te worden:
Adres . Omschrijving voorgenomen activiteit
Oude Rielseweg 10 te Alphen 
Van Boxem-Ansems VOF / het slopen van de be-
staande gebouwen met uitzondering van de be-
drijfswoning en het bouwen van een nieuwe stal 
voor de huisvesting van 63.700 vleeskuikens.
Het besluit en bijbehorende stukken liggen met in-
gang van maandag 1 mei tot en met vrijdag 9 juni 
2017 ter inzage bij de gemeente Alphen-Chaam (te-
lefoon 013-5086666).
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als 
een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct 
bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren 
tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar ma-
ken in de hieropvolgende procedure van het uitein-
delijke besluit, te weten de vergunning in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

• KCC Bevrijdingsdag gesloten
Vanwege Bevrijdingsdag is ons Klantcontactcen-
trum op vrijdag 5 mei gesloten.
Maandag 8 mei zijn wij vanaf 09.00 uur weer open.
Voor nadere informatie kunt u bellen naar 14 013 of 
raadpleeg  www.alphen-chaam.nl

• Bekendmaking 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gemeente Alp-
hen-Chaam hebben besloten, gelet op artikelen 
2.1, 2.2, 2.12 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht, op 11 april 2017 een omgevingsver-
gunning te verlenen voor het wijzigen van een be-
drijfswoning naar plattelandswoning  op het adres 
Kloosterstraat 3 in Chaam.
De ontwerp-vergunning is verleend voor de activi-
teit:
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Omgevingsvergunning en verklaring van geen be-
denkingen liggen ter inzage 
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen 
bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad) 
en de bijbehorende stukken liggen van 24 april 
2017 tot en met 6 juni 2017 ter inzage in het ge-
meentehuis van Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 in 
Alphen. Iedereen krijgt de gelegenheid om binnen 
deze termijn een mondelinge of schriftelijke ziens-
wijze in te dienen tegen de omgevingsvergunning. 
U kunt het plan ook bekijken op de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.1723.Kloosterstraat3-VS01.

• Verleende drank- en 
horecavergunning 20 april 2017, 
Dorpsstraat 44, 4861 AC Chaam.

De burgemeester heeft aan de heer A. C. de Beer 
en mevrouw C. M. Teuns een vergunning verleend 
voor het uitoefenen van een horecabedrijf in het 
pand Dorpsstraat 44, 4861 AC Chaam, bekend als 
“t Chaamse Wapen.
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.

• Bestemmingsplan  
St. Janstraat 2 en 2a Alphen

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam 
stelde op 6 april 2017 het bestemmingsplan St. 
Janstraat 2 en 2a te Alphen ongewijzigd vast. Dit be-
sluit is op 21 april 2017 gepubliceerd. Belangheb-
benden hebben van 25 april 2017 tot en met 5 juni 
2017 de gelegenheid om beroep instellen bij de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
NL.IMRO.1723.BPStjanstr2en2a-VS01. 

• VV Chaam deelnemer pilot  
Schoon Belonen

VV Chaam is deelnemer aan de pilot Schoon Belo-
nen en zamelt  op eigen terrein PET-flesjes en PMD 
in. De directe omgeving van het clubterrein houden 
zij zwerfafvalvrij. Dit levert de vereniging naast een 
schone omgeving, een mooie beloning op voor de 
club. Door middel van een afvalspel maakte VV 
Chaam hun leden bewust van het belang om afval 
goed te scheiden. Via deze link, zie je hoe zij dat 
doen. https://vimeo.com/212635259/4e55c012eb. 
Wethouder Ad van de Heijning is blij met de actie en 
reikte de symbolische prijzen uit. Hij onderstreepte 
het belang van ‘jong geleerd is oud gedaan’. Wil 
jouw vereniging, instelling, school ook deelnemen 
aan het project Schoon Belonen. Stuur dan een 
mail aan zwerfafval@abg.nl voor meer informatie.

• Wie heeft er nog speel-
leermiddelen voor Kandi ?

Omdat er een groot tekort  aan is, starten de ge-
meente Alphen-Chaam en Stichting  Swamikrouna  
een inzamelingsactie van speel-leermiddelen voor 
de jonge kinderen in Kandi.  Géén knuffels , ook 
geen stoffen poppen, maar écht middelen die in 
het onderwijs aan kleine kinderen gebruikt worden, 
waarbij spelenderwijs geleerd wordt. Materiaal dus 
dat helpt bij de ontwikkeling van de grove en fijne 
motoriek zoals speeltoestellen als schommel, wip, 
glijbaan, maar ook (driewiel) fietsjes, ballen en an-
der buitenspeelgoed.  Voor in  de klaslokalen zijn 
ook (insteek- en/of rijg) kralen,  (strijk)kralen, blok-
ken (hout of lego), ringentorens, auto’s, keukens-
pulletjes, serviesjes, klei en verf welkom. Ook is er 
behoefte aan ‘taalloze’ (kleur)boeken en muziekin-
strumenten. Inleveren van materiaal kan de eerste 
twee weken van mei op maandag t/m donderdag 
van 9 tot 12 uur en op zaterdag 6 mei van 10 tot 
12 uur bij Stichting Vraag en Aanbod Internationaal 
aan de Belsebaan 4, 5131 PH Alphen. Schikt dit 
niet? Maak dan een afspraak: Tel.: 013 463 5032.

• Help Natuurbegraafplaats  
De Hoevens aan Stijlprijs 2017  
en stem mee!

Natuurbegraafplaats De Hoevens in Alphen is door 
de vakjury verkozen tot een van de 5 finalisten 
voor De Brabantse Stijlprijs 2017 van de provincie 
Noord-Brabant. Floris en Caroline en hun team zijn 
- evenals de gemeente Alphen-Chaam - natuurlijk 
‘apetrots’ op de finaleplaats. Burgemeester Joerie 
Minses: ‘We weten natuurlijk al heel lang dat we 
met Landgoed De Hoevens een prachtplek binnen 
onze gemeentegrenzen hebben. De Natuurbegraaf-
plaats vormt daar een heel bijzonder onderdeel 
van. Niet voor niets ontving Landgoed De Hoevens 
eerder dit jaar de Cittaslow Ondernemersaward 
2017 van de gemeente Alphen-Chaam’. 

Stemmen
Burgemeester Minses: ‘Uiteraard heb ik zelf al ge-
stemd. Ik hoop dat alle inwoners van onze gemeen-
te en ook die van de gemeente Goirle (De Hoevens 
ligt deels op Goirles grondgebied) stemmen op Na-
tuurbegraafplaats De Hoevens. Maar ook alle men-
sen van buiten deze twee gemeenten wil ik oproe-
pen hun stem uit te brengen op deze unieke plek’.    

• Supportersdag 2017 Cittaslow 
Maandag 15 mei begint om 14.00 uur (tot ca. 18.00 
uur) bij Cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen 
de jaarlijkse bijeenkomst voor Cittaslowsuppor-
ters uit Alphen-Chaam en omgeving. Nieuwe sup-
porters ontvangen uit handen van burgemeester 
Joerie Minses hun oorkonde, er is een presentatie 
over  ‘Slow Toerisme’ en verder staat deze bijeen-
komst in het teken van elkaar (beter) leren kennen, 
van elkaar leren en ideeën opdoen. De bijeenkomst 
wordt georganiseerd door Timo Laurijssen - Slagerij 
Laurijssen, Cindy van Egmond - Herbs and Spices 
en Marielle Lauwers - Den Heuvel. Deelnemen? Dat 
kan door je op te geven via beheerder@denheu-
vel.org . Nog geen Cittaslow- supporter, maar wel 
geïnteresseerd? Meld je dan ook aan en kom eens 
kijken!

• 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 bijvoorbeeld 
een viertal bijeenkomsten in onze dorpskernen. 
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 ge-
meente op om zich te melden als het getal 20 
dit jaar iets extra’s voor u betekent; bent u mis-
schien 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 selectie uit de inzendingen en in juni bena-
deren we 20 mensen. Waarvoor? Dat blijft nog 
even een verrassing.


