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

Officiële Bekendmakingen - week 33 / 2017
• Omgevingsvergunningen
18 augustus 2017

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
8 augustus 2017, Terover 23, 5131 RA
opnemen plattelandswoning
10 augustus 2017, Oude Maastrichtsebaan (sectie 
E nr. 808), Chaam
aanbrengen hal verharding zandweg
10 augustus 2017, Nieuweweg 6, 4861 PZ
doorbreken draagmuur 
14 augustus 2017, Kapelstraat 44, 4861 SC
plaatsen dakkapel

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Volledige melding
7 augustus 2017, Heuvelstraat 5, 5131 AP
saneren asbest uit CV ruimte en zolder

Melding akkoord
9 augustus 2017, Grazenseweg 2, 4856 BB
veranderen inrichting
15 augustus 2017, Looiersweg 5, 5131 BE
veranderen inrichting

Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Subsidiebeleid ‘nieuwe stijl’

In juni 2017 heeft de gemeenteraad  de Algemene 
subsidieverordening Alphen-Chaam 2017 vastge-
steld. Dit besluit markeert het einde van een pe-
riode waarin we nieuw subsidiebeleid ontwikkeld 
hebben. Tegelijkertijd is dit besluit pas het begin. 
We starten met de uitvoering van het subsidiebe-
leid ‘nieuwe stijl’.

Al subsidie aangevraagd voor uw activiteit?
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één 
of meerdere van uw activiteiten? Dan is het belang-
rijk dat u vóór 1 oktober 2017 het aanvraagformulier 
voor subsidies invult. Wij toetsen uw aanvraag op 
basis van de nieuwe subsidieregels. Meer infor-
matie en een aanvraagformulier vindt u op www.
alphen-chaam.nl/subsidies.

Voor het eerst subsidie aanvragen?
Wilt u een activiteit uitvoeren voor onze inwoners, 
dan vragen we u om eerst te kijken wat u zelf en 
samen met anderen kunt realiseren. We gaan eerst 
uit van eigen kracht. Hebt u aanvullend (financiële) 
ondersteuning nodig, dan kunnen we samen bekij-
ken of en hoe de activiteiten
gerealiseerd kunnen worden. Subsidie kan daarbij 
een vorm van financiële ondersteuning zijn.
Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/subsidies. 

Waarom geven we subsidie?
Als gemeente willen we dat iedereen die in onze 
gemeente woont actief kan deelnemen aan onze 
samenleving. Hiervoor is het belangrijk dat er 
goede voorzieningen zijn voor jong en oud op 
het gebied van onderwijs, sport, cultuur en wel-
zijn. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar 
helpen en willen dat zoveel mogelijk stimuleren. 
Dat betekent dat we vrijwilligerswerk en andere 
activiteiten die de lokale samenhang bevorde-
ren, actief willen ondersteunen, bijvoorbeeld 
met subsidie. Weten hoe het werkt? Kijk dan op 
www.alphen-chaam.nl/subsidies.

• Doe mee aan de projectwedstrijd 
Landstad De Baronie

Streeknetwerk Landstad De Baronie wil er samen 
met u voor zorgen dat het in onze streek goed wo-
nen, werken en recreëren is. Wij zijn op zoek naar 
initiatieven die een steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken en aansluiten bij onze doelstellingen.

Er is 9.000 euro vrijgemaakt om drie projecten te 
belonen. Wilt u in aanmerking komen? Dien dan 
voor 1 september 2017 uw idee in. Voorbeelden 
van initiatieven in voorgaande jaren zijn een rol-
stoelpad door het bos, een plukroute voor fruit en 
diverse cultuurhistorische projecten. 
De winnaars maken we op 28 september bekend tij-
dens onze netwerkdag. De jury bestaat uit de deel-
nemers aan het netwerk.

LandStad de Baronie is de naam van het streeknet-
werk van gemeenten, waterschap, ondernemers en 
onderwijs in de streek die we van oudsher als De 
Baronie van Breda kunnen aanduiden. Het beslaat 
op dit moment de gemeenten Breda, Etten-Leur, 
Rucphen, Zundert, Oosterhout, Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau. De belangrijkste doelstelling is een 
goede relatie tussen stad en platteland. De overhe-
den werken samen met ondernemers en onderwijs-
instellingen om deze doelstelling te realiseren en te 
onderhouden. 

Voor meer informatie over 
het netwerk en de project-
wedstrijd:  https://www.
landstaddebaronie.nl.
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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).

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

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

In het kader van het 
20-jarig bestaan van 
de gemeente Alphen-
Chaam organiseren 
we in september en 
oktober burgeravonden in iedere kern van de ge-
meente. Tijdens deze avonden staan we stil bij 20 
jaar Alphen-Chaam. Ook horen wij graag van u hoe 
we uw kern nog mooier, beter en leefbaarder kun-
nen maken. Het motto is dan ook: ‘samen vieren, 
samen bouwen’.

Noteert u de datum voor uw kern alvast in de agen-
da? Een officiële uitnodiging volgt begin septem-
ber.

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!

• Onze gemeenteraad kijkt  
in de spiegel! Kijk jíj mee?!

Ben jij geïnteresseerd in democratie, lokaal bestuur 
en politiek en niet verbonden aan een politieke par-
tij? Ben je kritisch op de werking van onze gemeen-
teraad en hoe democratie in onze gemeente werkt?  
Vind je iets van de wijze van vergaderen van onze 
gemeenteraad? 
Wat moet anders en beter? Wat vind jíj daarvan?
Wil je je mening toetsen bij anderen die net als jij 
hierover een mening hebben en mee willen denken 
over verbetering? 

MELD JE DAN AAN!

Voor de tijdelijke commissie zoeken we naar in-
woners uit onze gemeente die bereid zijn om het 
komende half jaar tijd te steken in het meedenken 
over de lokale democratie en de rol van onze ge-
meenteraad. 

Voel je je hierdoor aangesproken, meld je dan aan 
bij onze raadsgriffier Michel Luijben via e-mail: 
m.luijben@alphen-chaam.nl

• 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 .

• 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 immers 
al duidelijk waar het om gaat.

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