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

Officiële Bekendmakingen - week 28 / 2017
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
4 juli 2017, Beckershagen 10, 4861 SG
bouwen erker en luifel
5 juli 2017, Baarleseweg 35, 4861 BR 
uitbreiden opslagruimte
6 juli 2017, Rijsbergsebaan 8, 4855 AS
uitbreiden varkenshouderij
10 juli 2017, Florijnstraat 6, 4861 BW
bouwen overdekt terras
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

• APV vergunningen

Verleende vergunning(en): Datum besluit:

Evenementenvergunning verleend voor het houden 
van festiviteiten tijdens de evenementen ‘Nacht 
van Chaam’ en ‘Acht van Chaam’ op 25 juli 2017 
en 26 juli 2017 met ontheffing artikel 35. Drank- en 
Horecawet aan de volgende horeca-inrichtingen ge-
legen aan de Dorpsstraat te Chaam:  Sport café De 
Loco, Café het Chaamsche Wapen en Café Restau-
rant de Bellevue.  11 juli 2017

Ontheffing artikel 35. Drank- en Horecawet ver-
leend aan Jo’s Ontbijt-Lunch-Lifestyle gelegen aan 
de Dorpstraat 56 te Chaam tijdens het evenement 
‘Acht van Chaam’ op 26 juli 2017. 11 juli 2017

Evenementenvergunning verleend voor het organi-
seren en houden van de evenementen ‘Nacht van 
Chaam’ en ‘Acht van Chaam’ op 25 juli 2017 en 26 
juli 2017 aan de stichting 8 van Chaam.  6 juli 2017

• Tijdelijk verkeersbesluit 
Parkeerverbod Kerkstraat Chaam 
25 en 26 juli 2017

Om tijdelijk een brandweerwagen te stationeren in 
de Kerkstraat in Chaam tijdens de Nacht van Chaam 
van 25 juli op 26 juli 2017, is het volgende tijdelijke 
verkeersbesluit van kracht.

Een parkeerverbod in de Kerkstraat in Chaam aan 
beide zijden van de weg. Het parkeerverbod geldt 
van 20.00 tot 8.00 uur of zoveel korter of langer dan 
noodzakelijk. 
Het parkeerverbod zal met borden worden aange-
geven. 

• Gratis toegang 8 van Chaam  
op woensdag 26 juli  
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 kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met 
ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer  
14 013. 

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

• Verleende omgevingsvergunning 
Galderseweg 91 te Galder

Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen-Chaam deelt mede dat op 23 juni 2017 een 
omgevingsvergunning is verleend voor het volgen-
de project:
- Het verbouwen en gebruiken van een langsdeel-

schuur met cultuurhistorische waarde aan de 
Galderseweg 91 te Galder tot woning.

De beslissing op de aanvraag (activiteiten: planolo-
gisch strijdig gebruik) is voorbereid met
de zogenoemde uitgebreide procedure. Gedurende 
de termijn van terinzagelegging van de ontwerp-
omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen inge-
komen.
De beschikking en bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 18 juli 2017 gedurende 6 weken
voor iedereen ter inzage op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl  en in het gemeentekantoor in Alphen. Wij 
adviseren u vooraf een afspraak te maken via tele-
foonnummer 14 013.
Tot en met maandag 28 augustus 2017 kunnen be-
langhebbenden, die tijdig een zienswijze kenbaar
hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet 
verweten kan worden geen zienswijze tegen de 
ontwerpbeschikking kenbaar te hebben gemaakt, 
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zee-
land-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.
De beschikking treedt daags na afloop van de be-
roepstermijn in werking, tenzij naast een beroep-
schrift tevens een verzoek om voorlopige voorzie-
ning binnen de beroepstermijn wordt gedaan bij de 
voorzieningenrechter.

• Vernieuwd Renessplein geopend

Op zondag 9 juli opende burgemeester Minses 
onder een stralende zon en in het bijzijn van veel 
belangstellenden, waaronder de aannemer en de 
ontwerper, het vernieuwde Renessplein. Dit had 
een opknapbeurt gekregen met name vanwege de 
viering van 150 jaar Bels Lijntje en ook een naams-
wijziging; een extra “s” en het plein heet nu dus Re-
nessplein. Deze extra “s” is de eerste letter van een 
nieuwe straat in het buurtschap, Smidshof. 

• Effe buurten! Voor iedereen. 

Elke dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur en op 
woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 
In Alphen in Den Heuvel en in Chaam in het SKAC-
gebouw.

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


