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Officiële Bekendmakingen - week 20 / 2017

• www.alphen-chaam.nl

• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
9 mei 2017, N639 (sectie G nr. 1135), Chaam
kappen boom
9 mei 2017, Wildertstraat 33-53, 4861 PS
bouwen berging bij recreatiewoning
9 mei 2017, Wildertstraat 33-98, 4861 PS
renoveren/verbouwen opslagruimte
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
16 mei 2017, Looneind 2, 5131 RK
aanleggen uitrit en plaatsen duiker in tertiaire wa-
tergang
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 
 10 mei 2017, Hondseind 17, 5131 RE
saneren van asbest
16 mei 2017, Blokkenweide 41, 4861 BM 
saneren asbestplaten

Melding akkoord 
16 mei 2017, Withagen 42, 4861 AR
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Gemeentehuis op donderdag 25 
mei en vrijdag 26 mei gesloten

Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis  op don-
derdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei 
gesloten. Maandag 29 mei kunt u vanaf 09.00 uur 
weer op afspraak in het gemeentehuis  terecht. U 
kunt een afspraak maken via www.alphen-chaam.
nl of via telefoonnummer 14 013.

• Geslaagde Cittaslow 
supportersdag 

Maandagmiddag 15 mei vond in Cultureel Centrum 
Den Heuvel in Alphen de jaarlijkse bijeenkomst 
voor Cittaslowsupporters uit Alphen-Chaam en om-
geving plaats. 

Zeven nieuwe supporters ontvingen uit handen 
van burgemeester Joerie Minses hun, bij het lid-
maatschap behorende oorkonde.  Het aantal Cit-
taslowsupporters is gestaag gegroeid tot 73 en er 
liggen alweer nieuwe aanvragen op de plank. Oud-
burgemeester en Cittaslow-ambassadeur Harrie 
Nuijten, verzorgde een presentatie over ‘Slow Toe-
risme’. 
Uiteraard werden de onderlinge contacten onder-
houden en verkend hoe en op welke terreinen kan 
worden samengewerkt. 
De organisatoren: Slagerij Laurijssen, Herbs & Spi-
ces en CC Den Heuvel hadden hun zaakjes prima 
voor elkaar en trakteerden de aanwezigen op lek-
kere en gezonde hapjes en drankjes. Bedankt Timo, 
Cindy en Mariëlle!  Ook supporter Cittaslow wor-
den? Vul het aanvraagformulier in! Kijk voor meer 
informatie op alphen-chaam.nl.

Burgemeester Joerie Minses en ambassadeur Har-
rie Nuyten met de 7 nieuwe Cittaslowsupporters.

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

• Gymzaal Alphen
Op 16 mei 2017 is de aannemersovereenkomst tus-
sen de gemeente en Maas-Jacobs Bouwbedrijf B.V. 
getekend, voor de bouw van de gymzaal in Alphen. 
Burgemeester Joerie Minses en directeur René 
Maas hebben een handtekening gezet onder het 
contract. Binnen enkele weken start de bouw op het 
terrein naast de Willibrordusschool. 

• Kent u iemand die een lintje 
verdient?

De lintjesregen is weer voorbij. In de gemeente  
Alphen-Chaam zijn op donderdag 27 april j.l. me-
vrouw Pien Storm van Leeuwen en mevrouw Riet 
van den Broek-Van den Ouweland onderscheiden. 
Toch weten we zeker dat er nog meer mensen zijn 
die een ‘lintje’ verdienen. Kent u ze? Kom dan nu in 
actie en meld ze aan!

Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond Konings-
dag een ‘lintje’. Dat gebeurt ook weer in 2018. Maar 
daarvoor moet de burgemeester de aanvragen al op 
1 juli 2017 binnen hebben! U kunt als organisatie of 
als privépersoon (ondersteund door een organisa-
tie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wie kandidaten voor de lintjesregen 2018 wil 
aanmelden, kan het beste eerst bellen met Elly 
Meeuwsen van het Cluster Communicatie, telefoon-
nummer 088-3821430 (maandag, dinsdag, woens-
dag-of vrijdagochtend) of mailen naar ellymeeuw-
sen@abg.nl. Zij is bij de gemeente belast met deze 
aanvragen en kan u vertellen wat er allemaal bij 
komt kijken. 
Wilt u vooraf wat meer informatie over aanvraagpro-
cedure, voorwaarden, beoordeling van de aanvraag 
en afwikkeling, ga dan naar www.alphen-chaam.nl/
onderscheiding

• Gemeente Alphen-Chaam  
20 jaar

Dit jaar bestaat onze gemeente 20 jaar. Graag 
willen we stilstaan bij twee decennia gemeente 
Alphen-Chaam. We roepen 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 zou-
den we dat graag van u willen vernemen. U kunt 
zich melden via ellymeeuwsen@abg.nl. We vra-
gen u wel een korte motivatie en onderbouwing 
toe te voegen. We maken vervolgens 
een selectie uit de inzendingen en 
in juni benaderen we 20 mensen. 
Waarvoor? Dat blijft nog even een 
verrassing.

• Nieuwe gemeentegids  
Alphen-Chaam verspreid

De nieuwe gemeentegids van Alphen-Chaam is/
wordt huis aan huis verspreid. Helaas gaat er 
soms wel eens iets mis met de bezorging. Mocht 
u de gids op 20 mei nog niet ontvangen hebben, 
dan kunt u er een ophalen bij de receptie van 
het gemeentekantoor aan het Willibrordplein 1 
in Alphen, bij het Skac-gebouw aan de Gilzeweg 
12 in Chaam of De Leeuwerik aan de Sint Jacobs-
straat in Galder.

• Lokale omroep 
Bij besluit van 19 november 2013 heeft het 
Commissariaat voor de Media ‘Alphen-Chaam 
Lokale Omroep Stichting’ (Stichting Radio Op-
timaal Alphen-Chaam Lokale Omroep) voor vijf 
jaar aangewezen als lokale publieke media-
instelling voor de verzorging van de publieke 
mediadiensten in onze gemeente. Deze periode 
eindigt op 17 maart 2018.
Partijen die in aanmerking willen komen voor 
een aanwijzing ná 17 maart 2018 moeten voor 
18 september 2017 een aanvraag indienen bij 
het Commissariaat voor de Media. Kijk voor 
meer informatie over de procedure en de rol van 
de gemeente daarbij op www.cvdm.nl onder 
‘praktisch - lokale omroep’.

• Heb jij de BuitenBeter app  
al gedownload? 

Met deze gratis app kun je problemen in de bui-
tenruimte melden meteen op de plek én het mo-
ment dat je het signaleert. Stuur een foto mee, 
zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. 
Download de app via www.buitenbeter.nl of via 
de appstore. 


