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

Officiële Bekendmakingen - week 30/ 2017
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
21 juli 2017, Dorpsstraat 69, 71 en 71A, 
4861 AB Chaam
verbouwen panden

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
uitgebreide procedure

27 juli 2017, Boshoven 21, 5131 NB
wijzigen inrichting

De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerp-
beschikkingen niet gewijzigd. Tegen de beschikkin-
gen kunt u rechtstreeks beroep instellen. 

Volledige meldingen 

20 juli 2017, Boshoven 4, 5131 NB
saneren asbestdakbedekking garage
21 juli 2017, Druisdijk 11, 5131 NP
saneren asbesthoudende coating van leiding

• Verleende vergunningen   
Drank- en Horecawet

Op 17 juli 2017 heeft de burgemeester een vergun-
ning verleend aan de heer H.E.L. Krijnen  en me-
vrouw E.M.A.E.  Krijnen - de Jong voor het uitoefe-
nen van het horecabedrijf in het pand St. Janstraat 
2, 5131 BS in Alphen.  

Meer informatie: 
zie website www.alphen-chaam.nl

• Gemeente nodigde 20 inwoners uit 
voor de 8 van Chaam

Vanaf april dit jaar deed de gemeente Alphen-
Chaam in Ons Weekblad en op social media her-
haaldelijk 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 Alphen-
Chaam door samenvoeging van de gemeente Alp-
hen en de gemeente Chaam, delen van Ulvenhout 
en Bavel en de kernen Galder en Strijbeek. 

De oproep heeft verschillende, zeer diverse reac-
ties 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 selectie gemaakt en 20 
inwoners uit de gemeente hebben een uitnodiging 
gekregen om als VIP de 8 van Chaam op woensdag 
26 augustus bij te wonen. 

• Effe Buurten alleen in Chaam 
tijdens zomervakantie

In de vakantieperiode, 
van 25 juli tot en met 
16 augustus, gaat Effe 
Buurten in Chaam ge-
woon door. In deze 
periode kunt u iedere 
dinsdag van 13.00 uur 
tot 16.00 uur en iedere 
woensdag van 9.00 uur 
tot 12.00 uur terecht in 
het SKAC aan de Gilze-
weg in Chaam. 

Tijdens de vakantieperiode vervalt Effe Buurten in 
Alphen. Op dinsdag 22 augustus starten weer met 
Effe Buurten in CC Den Heuvel te Alphen.

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

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

• Onze gemeenteraad kijkt in de 
spiegel, kijk jij mee?

Ben jij geïnteresseerd in democratie, lokaal bestuur 
en politiek en niet verbonden aan een politieke par-
tij? Zou je kritisch mee willen kijken naar de werking 
van onze gemeenteraad en het functioneren van de 
lokale democratie? Wat zou de gemeenteraad bij-
voorbeeld anders en beter kunnen doen? 

Ik kijk graag mee!
Kijk jij met ons mee in de spiegel? Als het antwoord 
‘ja’ is, meld je dan aan voor de ‘burgervisitatiecom-
missie’! Voor deze tijdelijke commissie zoeken we 
inwoners die willen meedenken over de lokale de-
mocratie en de rol van onze gemeenteraad en die 
bereid zijn om daar tijd in te steken het komende 
half jaar.

Aanmelden?
Voel je je aangesproken en denk je graag mee? 
Meld je dan aan bij onze raadsgriffier Michel Luij-
ben via m.luijben@alphen-chaam.nl 

• De gemeente Alphen-Chaam 
bestaat 20 jaar en dat vieren  
we graag met u!

In het kader van 
het 20-jarig be-
staan van de 
gemeente Alp-
hen-Chaam orga-
niseren we in sep-
tember en oktober 
burgeravonden in 

iedere kern van de gemeente. Tijdens deze avon-
den staan we stil bij 20 jaar Alphen-Chaam. Ook 
horen wij graag van u hoe we uw kern nog mooier, 
beter en leefbaarder kunnen maken. Het motto is 
dan ook: ‘samen vieren, samen bouwen’.

Noteert u de datum voor uw kern alvast  
in de agenda? Een officiële uitnodiging volgt 
begin september.

Maandag 25 september in het Chaamsche Wapen 
voor inwoners uit Chaam
Maandag 2 oktober in MFA De Leeuwerik voor inwo-
ners uit Galder en Strijbeek
Woensdag 4 oktober in CC Den Heuvel voor inwo-
ners uit Alphen
Maandag 9 oktober in Koetshuis Anneville voor in-
woners uit Ulvenhout AC en Bavel AC

U komt toch ook? Wij kijken uit naar uw komst!

• Meld problemen in de buitenruimte 
via de BuitenBeter app. 

Geef met uw smartphone eenvoudig en snel proble-
men die u buiten tegen komt door.
Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte 
straatverlichting kunt u  via de mobiele telefoon 
melden. Stuur een foto mee, zodat direct duidelijk 
is wat er aan de hand is. Op deze manier kunnen 
onze medewerkers sneller actie ondernemen om 
het probleem op te lossen. Ze hoeven niet altijd 

meer op locatie te gaan 
kijken, op de foto is im-
mers al duidelijk waar het 
om gaat.

Download de app via 
www.buitenbeter.nl of via 
de appstore. 
Of scan de QR-code  

• Word Supporter Cittaslow

De gemeente is 
trots op het keur-
merk Cittaslow 
en deelt dit graag 
met ondernemers 
en organisaties. 
Deze kunnen sup-
porter worden van 
Cittaslow Alphen-
Chaam. Niet al-
leen producenten 
van streekproduc-

ten, horecaondernemers, recreatieondernemers en 
agrariërs komen daarvoor in aanmerking, maar ook 
ondernemingen, verenigingen en organisaties 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.


