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

Officiële Bekendmakingen - week 35 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
28 augustus 2017, Kapelstraat 27, 4861 SB
kappen boom
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
23 augustus 2017, Nieuweweg 6, 4861 PZ
doorbreken draagmuur tussen woonkamer en keu-
ken
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 
23 augustus 2017, Beekstraat 4, 4861 AL
saneren asbest dak van opslagschuur
29 augustus 2017, Sint Jacobsstraat 11, 4855 AK
slopen kippenhok

Melding akkoord 
24 augustus 2017, Oude Rielsebaan 10, 5131 NR
plaatsen en in werking hebben mobiele puinbreker
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Bekendmaking voorontwerp-
bestemmingsplan Markdal

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam  hebben het voorontwerp bestem-
mingsplan Markdal vrijgegeven om voor een peri-
ode van zes weken ter inzage te leggen. Iedereen 
krijgt van 5 september 2017 tot en met 16 oktober 
2017 de gelegenheid een inspraakreactie in te die-
nen. U kunt het voorontwerp-bestemmingsplan 
tijdens openingstijden inzien in het gemeentekan-
toor in Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze 
inzagemogelijkheid dient u een afspraak te ma-
ken met de frontoffice. U kunt online een afspraak 
maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen 
naar ons algemene nummer 14013. U kunt het plan 
ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPBG-
2010MARKDAL-0201. Voor nadere informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.
alphen-chaam.nl.

• Tijdelijk verkeersbesluit Rogelli 
Bavelseberg Classic 17 september 
2017 in de omgeving Chaam, 
Galder, Ulvenhout AC en Bavel AC

Voor de wielerwedstrijd Rogelli Bavelseberg Clas-
sic op 17 september 2017 zijn de volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht:
1. Een parkeerverbod op de Wouwerdries te Chaam
2. Een parkeerverbod op de Ulicotenseweg te 

Chaam van de aansluiting met de Dorpsstraat tot 
en met de kruising met de Legstraat-Kleistraat

3. Een parkeerverbod op het gedeelte Galderseweg 
te Galder van huisnummer 9 tot en met huisnum-
mer 57.

De verboden gelden van vrijdag 17 september 2017 
8.00 uur tot en met 15.00 uur of korter dan wel lan-
ger als noodzakelijk.
De wielertocht doet op grondgebied van de ge-
meente Alphen-Chaam de plaatsen Chaam Galder 
Ulvenhout AC en Bavel AC aan. Bij doorkomsten 
van wielrenners houden evenementenverkeersre-
gelaars het verkeer tegen. Omdat de doorkomsten 
van relatief korte duur zijn, is er geen omleidings-
route van kracht. Meer informatie: http://www.
knwu.nl/wegwielrennen/evenement/111605 of htt-
ps://www.pave76.nl/bavelse-berg-classic

• Vastgestelde Verzamelverordening
De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft op 13 
juli 2017 de Verzamelverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2017 vastgesteld. Het gehele 
plan is terug te vinden op www.alphen-chaam.nl 
en treedt met terugwerkende kracht in werking op 
1 januari 2017.

• Kent u iemand die voor een 
gemeentelijke onderscheiding in 
aanmerking komt? 

Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam kunnen 
onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen 
voor het ereteken of penning van verdienste van de 
gemeente. 
Een ereteken is een blijk van waardering en erken-
telijkheid die wordt uitgereikt aan inwoners die zich 
in maatschappelijke of culturele zin verdienstelijk 
hebben gemaakt in (een deel van) de plaatselijke 
gemeenschap.
Een penning van verdienste is een huldiging van 
degenen die Nederlands, Europees of wereldkam-
pioen zijn geworden, of een andere bijzondere 
prestatie hebben geleverd, in een bepaalde tak van 
sport (bij een club die is aangesloten bij het NOC/
NSF).
De criteria om in aanmerking te kunnen komen kunt 
u vinden op onze website www.alphen-chaam.nl/
onderscheiding 
Wilt u iemand voordragen, schrijft u dan een brief 
aan het College van Burgemeester en Wethouders 

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

van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 51310 
AA Alphen (N-Br) met vermelding “Vertrouwelijk, 
Kabinet”. In deze brief moet staan wie en waarom 
deze persoon volgens u dit jaar in aanmerking komt 
voor een gemeentelijke onderscheiding. Uw ver-
zoek dient uiterlijk 1 november binnen te zijn.
Het College zal aan de hand van de richtlijnen hier-
over een oordeel geven en tot een besluit komen.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie, begin 2018, zal dan 
een feestelijke uitreiking van het ereteken of de 
penning van verdienste plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Elly Meeuwsen, telefonisch via: 088-3821430 of per 
mail via ellymeeuwsen@abg.nl 

• Van 7 tot en met 13 september 
Actieweek NIX Zonder ID!

Jongeren die alcohol of ta-
bak willen kopen, hebben 
nog lang niet altijd een ID 
bij de hand.  Bovendien 
vragen verstrekkers er ook 
niet altijd naar. Daarom houdt het Trimbos-instituut 
van 7 tot en met 13 september 2017 de landelijke 
actieweek ‘NIX zonder ID’. 
Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te 
verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn 
jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol 
bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld 
in het café, de sportkantine, het park en op straat. 
Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is 
schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwek-
kend en kan de ontwikkeling van de hersenen van 
jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Daarom is 
het naleven van NIX 18 een zaak van ons allemaal!
In de afgelopen drie jaar is er al veel gedaan om de 
doelstelling van NIX18, niet roken en drinken onder 
de 18 jaar, te halen. Er zijn goede resultaten ge-
boekt, maar het kan nog een stuk beter. Structureel 
gebruik van een ID kan daarbij uitkomst bieden. 
Daarom staat de themaweek in het teken van het 
(spontaan) tonen van een legitimatiebewijs bij de 
aankoop van alcohol of tabak. 

• CJG Breda is er ook voor inwoners 
van de gemeente Alphen-Chaam

Opvoeden is een leuke en 
uitdagende taak die ou-
ders meestal goed af gaat. 
Opvoeden kan ook lastig 
zijn. Als ouder kun je soms dingen tegenkomen 
waarmee je je geen raad weet. Dat hoort er alle-
maal bij. Toch is het fijn als je met je opvoedvra-
gen, van groot tot klein, terecht kunt bij iemand die 
naar je luistert en samen met jou naar oplossingen 
zoekt. Hiervoor ben je als inwoner van de gemeente 
Alphen-Chaam bij CJG Breda aan het goede adres. 
Samen kunnen we voorkomen dat kleine opvoed-
vragen grote problemen worden. Het CJG Breda is 
te bereiken via www.cjgbreda.nl, 0800 - 444 000 3 
(gratis) of mieke.van.elsacker@cjgbreda.nl, 

• Viert u het 
20-jarig bestaan 
van de gemeente 
Alphen-Chaam 
met ons mee?

De gemeente Alphen-
Chaam bestaat dit jaar 20 
jaar. Om dat te vieren organiseert de gemeente bur-
geravonden in september en oktober van dit jaar. 
Het motto van deze avonden: ‘samen vieren, samen 
bouwen’. Als het goed is heeft u inmiddels de offici-
ele uitnodiging voor uw burgeravond per post ont-
vangen. U kunt zich vanaf nu dan ook aanmelden. 

Wanneer en hoe laat?
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
Iedere avond start om 19.00 uur en eindigt om-
streeks 22.00 uur.

Aanmelden tot en met 17 september
Aanmelden voor de burgeravond in uw kern kan 
tot en met 17 september aanstaande via bur-
geravonden@alphen-chaam.nl. Vermeld in de 
e-mail uw naam, adresgegevens, met hoeveel 
personen u aanwezig bent en de plaats van de 
bijeenkomst waar u naar toe komt. Heeft u on-
verhoopt geen uitnodiging ontvangen? Dan spijt 
ons dat ten zeerste. U bent natuurlijk toch van 
harte welkom en ook u kunt zich aanmelden via 
bovengenoemd e-mailadres.

Neem uw mobiele telefoon mee
Voor de avond zelf vragen wij u uw mobiele te-
lefoon mee te nemen. Heeft u geen mobiele te-
lefoon, dan zorgen wij voor een alternatief. Na 
afloop van de avond krijgt iedereen een attentie. 
Wie jarig is, trakteert immers. U komt toch ook? 
Wij kijken uit naar uw komst en zien uw aanmel-
ding dan ook graag voor 17 september aanstaan-
de tegemoet.


