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

Officiële Bekendmakingen - week 22 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
24 mei 2017, Ulicotensebaan 1, 5131 NE
herbouwen schuur
29 mei 2017, Dorpsstraat 59, 4861 AB
plaatsen reclamebord en wijzigen bestemming 
naar zakelijke dienstverlening
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
23 mei 2017, Weegbree 24, 5131 HH
bouwen woning met bijgebouw en aanleggen uitrit
23 mei 2017, Weegbree 18, 5131 HH
bouwen woning en aanleggen uitrit
29 mei 2017, Geersbroekseweg 25A, 4858 RE
verbouwen veestal tot realiseren Bed and Breakfast
29 mei 2017, Korenbloem 1 (sectie H nr. 1912), 
Galder
bouwen woning met garage en aanleggen uitrit
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. 

Gedeeltelijk intrekken van de omgevings-
vergunning 
24 mei 2017, Boslust 8, 5131 BW
Gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergun-
ning (fase 2) voor wat betreft het bouwen van een 
vleesvarkensstal en het verlengen van een varkens-
stal.
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 melding
23 mei 2017, Boslust 15a, 5131 BV
slopen konijnenstal
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Melding Stoppersmaatregelen 
12 mei 2017, Boslust 8, 5131 BW
stoppersregeling op grond van besluit huisvesting 
ammoniak 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• APV vergunningen
Verleende vergunning(en): Datum besluit:
Evenementenvergunning verleend voor het evene-
ment Galders Feestweekend op 2, 3 en 4 juni 2017 
met ontheffing art. 35 Drank & Horeca wet.

22 mei 2017

Evenementenvergunning verleend voor het evene-
ment rommelmarkt Galder op 4 juni 2017 met ver-
keersmaatregelen.       24 mei 2017

• Tijdelijk verkeersbesluiten
GALDERS FEESTWEEKEND 2017
Van vrijdag 3 juni tot en met maandag 5 juni 2017 
is het Galders Feestweekend 2017. Er geldt dan een 
parkeerverbod aan beide zijden van de Sint Jacobs-
straat van huisnummer 8 tot en met huisnummer 
12.

ROMMELMARKT GALDER 2017
Op zondag 4 juni 2017 is er een rommelmarkt in 
Galder. De Sint Jacobsstraat is dan afgesloten tus-
sen Café het Knooppunt en de Ballemanseweg. Er 
geldt een omleidingsroute. Deze duurt van 6.00 tot 
24.00 of zoveel korter of langer dan noodzakelijk.

HEUVELS WEEKEND ALPHEN
Van 9 juni 2017 tot en met 12 juni 2017 is het Heu-
vels Weekend in Alphen. De Heuvelstraat is dan 
afgesloten voor doorgaand verkeer, uitgezonderd 
voetgangers. De afsluiting geldt voor het deel tus-
sen de Raadhuisstraat en het Binckplein.
Op het Binkplein is tijdens het Heuvelweekend een 
parkeerverbod van kracht. Er geldt een omleidings-
route. 

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

• Gemeente presenteert jaarverslag 
op internet

Hoe ontwikkelde de gemeente Alphen-Chaam zich 
in 2016? Jaarlijks beantwoorden we deze vraag in 
het jaarverslag met financiële verantwoording. U 
kunt dit inzien via internet,  http://alphen-chaam.
jaarverslag-2016.nl/

• Gemeenteraad vergadert over 
nieuw subsidiebeleid

Vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties 
en de Adviesraad Sociaal Domein, gaven ons in de 
afgelopen periode waardevolle suggesties voor 
het nieuwe subsidiebeleid. Op 8 juni 2017 behan-
delt de gemeenteraad het voorstel om de nieuwe 
subsidieverordening vast te stellen. Bij de nieuwe 
verordening horen ook nadere regels. Deze geven 
concreter aan wat en hoe gesubsidieerd gaat wor-
den door de gemeente vanaf 1 januari 2018. Over 
de nadere regels spreekt  de gemeenteraad opini-
erend; later stelt het college de nadere regels vast. 
Meer weten? Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/
subsidies.

• Kent u iemand die een lintje 
verdient?

De lintjesregen is weer voorbij. In de gemeente Alp-
hen-Chaam zijn op donderdag 27 april j.l. mevrouw 
Pien Storm van Leeuwen en mevrouw Riet van den 
Broek-Van den Ouweland onderscheiden. Toch we-
ten 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

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

• 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 zouden 
we dat graag van u willen vernemen. U kunt zich 
melden via ellymeeuwsen@abg.nl. We vragen 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.

• 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. 

Gemeente presenteert jaarverslag op internet 
Hoe ontwikkelde de gemeente Alphen-Chaam zich in 2016? Jaarlijks beantwoorden we deze vraag in 
het jaarverslag met financiële verantwoording. U kunt dit inzien via internet,  http://alphen-
chaam.jaarverslag-2016.nl/ 
 

 
 

• Supporter worden van Cittaslow? 
Kijk op www.alphen-chaam.nl 
en vul het digitale formulier in. 

Er zijn géén kosten 
aan verbonden.


