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Officiële Bekendmakingen - week 23 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht het voornemen hebben het volgende 
besluit te nemen:
1 juni 2017, Boslust 6, 5131 BW
aanbrengen twee luchtwassers op stal 5. Hierdoor 
nemen ammoniak-, geur- en fijnstofemissies af. 
Overige stallen blijven ongewijzigd.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 13 juni 2017 
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in 
Alphen.
Na het maken van een afspraak met Corina Bran-
derhorst, telefoonnummer 088-3821158, kunt u de 
stukken inzien.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, 
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen. 

Volledige meldingen 
1 juni 2016, Dorpsstraat 34, 4861 AC
vervangen asbesthoudende dakbedekking
1 juni 2016, Dorpsstraat 32, 4861 AC
saneren dakbedekking van berging

Melding akkoord 
31 mei 2017, Het Sas 14, 5131 RC
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
2 juni 2017, Wildertstraat 6, 4861 PT
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage 
(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
Druisdijk 9B te Alphen
Van Boxem-Onroerende zaken BV
Omschrijving voorgenomen activiteit
het uitbreiden en wijzigen van een bestaande 
vleeskuikenhouderij gelegen aan de Druisdijk 9B 
te Alphen

Het besluit en bijbehorende stukken liggen met in-
gang van maandag 12 juni tot en met dinsdag 24 
juli 2017 ter inzage bij de gemeente Alphen-Chaam 
(telefoon 013-508 66 66).
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.-beoordelings-
besluit kenbaar maken in de hierop volgende pro-
cedure van het uiteindelijke besluit, te weten de 
vergunning in het kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht.

• Buurtpreventie Whatsappborden  
in Alphen-Chaam

Burgemeester Joerie Minses onthult donderdag 15 
juni om 15.00 uur aan de Goedentijd  (nabij Goe-
dentijd 60) één van de 18 recent geplaatste buurt-
preventie-whatsappborden in Alphen-Chaam. Via 
whatsapp kunnen buurtbewoners elkaar en de po-
litie waarschuwen wanneer er verdachte personen 
zijn of er zich verdachte situaties voordoen.
In de gemeente Alphen-Chaam zijn meer dan 25 
actieve buurtpreventie whatsappgroepen actief, 
die de ogen en oren vormen in de kernen en in het 
buitengebied. 
De borden zijn in samenspraak met de buurtcon-
tactpersonen op strategische plekken geplaatst. 
Potentiële inbrekers zijn er dus voor gewaarschuwd 
dat er op hen gelet wordt. Bij verdachte situaties 
bellen de oplettende buurtbewoners altijd 112 én 
waarschuwen ze de medebuurtbewoners in de 
whatsappgroep.

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

• Veteranendag zaterdag 1 juli
Elk jaar op de laatste zaterdag van juni, wordt de 
Nederlandse Veteranendag gehouden in Den Haag. 
Dit jaar is dat op 24 juni. 
De gemeente houdt sinds een aantal jaren ook een 
gemeentelijke veteranendag. Deze vindt plaats op 
zaterdag 1 juli 2017 in het gemeentehuis in Alphen.
Tijdens deze dag tonen we onze waardering voor 
iedereen uit onze gemeente die zich heeft ingezet 
in dienst van de vrede. 

De veteranen die ingeschreven zijn bij het Vetera-
neninstituut in Doorn krijgen hiervoor binnenkort 
een uitnodiging. Als u als veteraan niet staat in-
geschreven bij het Veteraneninstituut en  wel aan-
wezig wilt zijn bij de gemeentelijke veteranendag, 
neem dan even contact op met Elly Meeuwsen, via  
ellymeeuwsen@abg.nl of 14 013. U krijgt dan ook 
een uitnodiging toegestuurd. 

Veteranendag 2016

• Kent u iemand die een lintje 
verdient?

De lintjesregen is weer voor-
bij. In de gemeente Alphen-
Chaam zijn op donderdag 27 
april j.l. mevrouw Pien Storm 
van Leeuwen en mevrouw Riet 
van den Broek-Van den Ouwe-
land 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

• Word Supporter Cittaslow
De gemeente is trots op het keurmerk Cittaslow en 
deelt dit graag met ondernemers en organisaties. 
Deze kunnen supporter worden van Cittaslow Alp-
hen-Chaam. Niet alleen producenten van streek-
producten, horecaondernemers, recreatieonderne-
mers en agrariërs komen daarvoor in aanmerking, 
maar ook ondernemingen, verenigingen en organi-
saties van binnen en buiten de gemeente, die de 
kernwaarden van Cittaslow onderschrijven en op 
een positieve manier uitdragen. 
U kunt uw aanvraag indienen via 
www.alphen-chaam.nl/cittaslow

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

• 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. 


