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

Officiële Bekendmakingen - week 27 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
27 juni 2017, Boslust 15A, 5121 BV
bouwen stierenstal
30 juni 2017, Grazenseweg 2, 4856 BB
aanvraag OBM en bouwen overkapping en mest-
putten 
30 juni 2017, Grazenseweg 1A, 4856 BB
aanvraag OBM, bouwen mestputten en verplaatsen 
overkapping 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
27 juni 2017, St. Janstraat 36, 5131 BS
verbreden oprit

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
28 juni 2017, Wildertstraat 6, 4861 PT
uitbreiden vleesveestal 
29 juni 2017, Het Sas 14, 5131 RC
herbouwen kaasmakerij/bedrijfsgebouw
29 juni 2017, Het Sas 14, 5131 RC
plaatsen tijdelijke koeling
29 juni 2017, Baroniestraat 14 (sectie L nr. 44), 
Chaam
wijzigen gevel en realiseren erker
29 juni 2017, Korenbloem 1 (sectie H nr. 2063), 
Galder
wijzigen reeds verleende vergunning voor bouwen 
woning met garage en aanleggen uitrit
3 juli 2017, N639, sectie G nr. 1135
kappen boom
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 
21 juni 2017, Schootakkerstraat 36, 4861 SL
saneren asbest
28 juni 2017, Boshoven 2, 5131 NB
saneren asbesthoudende dakbedekking
28 juni 2017, Druisdijk 9B, 5131 NP
saneren losliggende delen asbest
28 juni 2017, Sluisstraat 4, 4861 RD
saneren asbesthoudende platen

• Raadsvergadering:  
donderdag 13 juli 2017 

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam – 
19.30 uur. 

Agenda
Onder andere de volgende agendapunten worden 
behandeld:
8. de vaststelling van de jaarstukken 2016 ge-

meente Alphen-Chaam en bestemming van het 
rekeningresultaat 2016

9. het kennisnemen van de begroting ABG 2018 
en eventueel indienen van een zienswijze

10. het intrekken van de Verordening geurhinder 
en veehouderij gemeente Alphen-Chaam

11. het beschikbaar stellen van een krediet voor 
het onderhoud van de accommodatie van Voet-
balvereniging Chaam

12. de vaststelling verzamelverordening Participa-
tiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017

13. het vaststellen van de notulen van de raadsver-
gadering van 8 juni en 6 juli 2017

De agendastukken met bijlagen zijn in te zien via 
www.alphen-chaam.nl 

• Gratis toegang 8 van Chaam  
op woensdag 25 juli a.s.  
voor alle inwoners van de 
gemeente Alphen-Chaam

Denk aan uw legitimatie!
Alle inwoners van de gemeente Alphen-Chaam 
hebben gratis toegang tot het wielerevenement de 
“Acht van Chaam”. Lees hieronder hoe de toegang 
bij de doorlaatposten is geregeld.

Als u een legitimatiebewijs heeft:
U wordt bij de doorlaatposten toegelaten als u met 
een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, 
rijbewijs) kunt aantonen dat u in de gemeente 
woont. Dit geldt ook voor de inwoners van Chaam 
die buiten de doorlaatposten wonen.

Wat te doen als u geen legitimatiebewijs heeft?
Iedereen die in de gemeente woont maar dit niet 
kan aantonen, kan een toegangsbewijs krijgen. 
U hoeft alleen een mail te sturen naar burgerzaken@
abg.nl met vermelding van uw naam, voornamen en 
adres. U kunt ook telefonisch een toegangsbewijs 
aanvragen of persoonlijk op het gemeentekantoor 
in Alphen afhalen. U kunt het aanvragen van een 
legitimatiebewijs vanaf 17 juli tot uiterlijk maan-
dagavond 24 juli a.s. tijdens de openingstijden re-
gelen. U dient hiervoor eerst een afspraak te maken 
via www.alphen-chaam.nl 

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

• Gemeentelijke Veteranendag 

Burgemeester Minses ontving op zaterdag 1 juli tij-
dens de gemeentelijke Veteranendag ongeveer 20 
veteranen uit de gemeente Alphen-Chaam. Zij kwa-
men, vergezeld van partner of introducé, luisteren 
naar de verhalen van Bjorn de Swart, Edwin Vermet-
ten, en  Rinus Timmermans en Toon Timmermans 
van Heemkundekring Carel de Roy en kijken naar 
de spullen die te zien waren op de speciaal voor 
deze dag ingerichte tentoonstelling. 

Die dag heeft burgemeester  Minses ook het draag-
insigne behorend bij de Nobelprijs voor de Vrede, 
symbolisch aan Iwan van Breugel uitgereikt. In 
1988 is aan 13 VN-vredesmachten die in de periode 
van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, 
de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Hierop 
gebaseerd en als erkenning voor de Nederlandse 
(oud-)militairen die in deze periode namens Neder-
land zijn uitgezonden, besloot minister van Defen-
sie Jeanine Hennis-Plasschaert het nieuwe draagin-
signe in te stellen. 

De in totaal 40 aanwezigen kijken terug op een ge-
zellige en interessante bijeenkomst. 

• 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

• Gemeente nodigt 20 inwoners 
uit voor de 8 van Chaam

Vanaf april dit jaar deed de gemeente Alphen-
Chaam in Ons Weekblad en op social media 
herhaaldelijk een oproep aan haar inwoners om 
zich te melden als het getal 20 op welke wijze 
dan ook, iets speciaal betekende. De gemeente 
wil hiermee aandacht schenken aan het 20-jarig 
bestaan van de gemeente Alphen-Chaam.

Op 1 januari 1997 ontstond de gemeente Alp-
hen-Chaam door samenvoeging van delen van 
de gemeenten Alphen en Riel en Nieuw Ginne-
ken.

De oproep heeft verschillende, zeer diverse re-
acties opgeleverd; mensen die in 1997 geboren 
zijn, op huisnummer 20 wonen, 20 jaar geleden 
gestopt zijn met werken of 20 jaar getrouwd zijn.

Uit de aanmeldingen is een se-
lectie gemaakt en 20 inwoners 
uit de gemeente hebben een 
uitnodiging gekregen om als 
VIP de 8 van Chaam op woens-
dag 28 juli bij te wonen.


