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Officiële Bekendmakingen - week 25 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
13 juni 2017, Korenbloem 1, 4855 BH
aanbrengen wijzigingen in reeds verleende omge-
vingsvergunning voor bouwen woning met garage 
14 juni 2017, Looiersweg 5, 5131 BE
uitbreiden bedrijfsgebouw
18 juni 2017, Bredaseweg 27, 4861 AG 
realiseren doorgang tussen woning en aanbouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
15 juni 2017, Eikenlaan 8, 5131 HB
uitbreiden woning 
19 juni 2017, Wilderstraat 33 nr. 53, 4861 PS
bouwen berging bij recreatiewoning
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
13 juni 2017, Strijbeekseweg 62, 4856 AB 
plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
15 juni 2017, Wildertstraat 33, 4861 PS
verbouwen opslagruimte
15 juni 2017, Dorpsstraat 59, 4861 AB
wijzigen bestemming naar zakelijke dienstverle-
ning
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 juni 2017, Houtgoorstraat 12, 4861 RN
slopen woning

• Bekendmaking bestemmingsplan 
Galderseweg 50 te Galder

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam 
stelde op 8 juni 2017 het bestemmingsplan Gal-
derseweg 50 te Galder ongewijzigd vast. Dit besluit 
is op 23 juni 2017 gepubliceerd via www.officiele-
bekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben 
van 27 juni 2017 tot en met 7 augustus 2017 de 
gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afde-
ling 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.bpgalderseweg50-VS01. Voor nade-
re informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website.

• Vastgesteld bestemmingsplan  
’t Zand

De gemeenteraad van Alphen-Chaam stelde op 6 
april 2017 het bestemmingsplan ’t Zand gewijzigd 
vast. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de 
uitbreiding van camping ’t Zand en gedeeltelijke 
herstructurering van het dagrecreatiegebied. Be-
langhebbenden hebben van 27 juni tot en met 7 au-
gustus 2017 de gelegenheid om beroep in te stellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.Het IMRO-num-
mer is NL.IMRO.1723.bptZand-VS01. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website. 

• 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. Bjorn de Swart (Afghanistan-
veteraan), Edwin Vermetten (Invictusgames) en Ri-
nus Timmermans (Streekmuseum) delen hun erva-
ringen en laten voorwerpen, gebruiksproducten en 
foto’s zien. 
De veteranen die ingeschreven zijn bij het Vetera-
neninstituut in Doorn hebben al een uitnodiging 
ontvangen. Als u als veteraan niet staat ingeschre-
ven bij het Veteraneninstituut en toch aanwezig 
wilt zijn bij de gemeentelijke veteranendag, neem 
dan even contact op met Elly Meeuwsen, via elly-
meeuwsen@abg.nl of 14 013. U krijgt dan ook een 
uitnodiging toegestuurd. 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

• Uitreiking Koninklijke 
Onderscheiding aan  
Toon Voermans

Tijdens de viering van 
het 40-jarig bestaan 
van Volkstuinvereni-
ging Alphen op za-
terdag 17 juni, heeft 
Dhr. Toon Voermans 
uit handen van bur-
gemeester Minses 
een Koninklijke On-
derscheiding mogen 
ontvangen. Dhr. Voer-
mans is al vanaf 1977 
lid van deze vereni-
ging. Hij is voorzitter 
geweest en secretaris 
en hij wordt gezien als 
de stuwende kracht van deze vereniging. Daarnaast 
is hij ook actief geweest bij de optochtencommissie 
van de Struivenoptocht, was hij medeoprichter en 
bestuurslid van gymnastiekvereniging “Kwiek” en 
medeoprichter van de vrijwilligersgroep Molenwijk. 
Dhr. Voermans is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

• Gratis af te halen:  
nieuwe plattegrond  
gemeente Alphen-Chaam

De nieuwe gemeenteplattegrond – nu ook met 
fiets- en wandelknooppunten - is er. 
U kunt zo’n gratis plattegrond ophalen bij de re-
ceptie van het gemeentekantoor aan het Willi-
brordplein in Alphen en bij CC Den Heuvel aan de 
Heuvelstraat. In Chaam kunt u terecht bij het VVV-
kantoor  aan de Dorpsstraat 58 en de bibliotheek 
aan de Gilzeweg 12. In Galder liggen plattegronden 
bij De Leeuwerik aan de St. Jacobsstraat 1b. 

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

Alphen-Chaam
Gemeenteplatt egrond

Duidelijk en gedetailleerd
Schaal 1:12.500
• Straatnamenregister
• Met wandel- en fi etsknooppunten
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• Supporter worden van Cittaslow? 
Kijk op www.alphen-chaam.nl 
en vul het digitale formulier in. 

Er zijn géén kosten aan verbonden.


