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• Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
12 september 2017, Dorpsstraat 69, 71 en 71a, 4861 
AB
verbouwen van de panden
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 
6 september 2017, Looneind 2, 5131 RK
slopen kippenschuur en saneren asbesthoudende 
platen

Melding akkoord 
12 september 2017, Amer 5, 4861 DL
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Tel mee voor een beter Nederland 
Fietsland

Van 18 tot en m 24 september is de derde editie van 
de Nationale Fiets Telweek: hét jaarlijkse, nationale 
fietsonderzoek. We meten dan hoe we ons op de 
fiets verplaatsen, met welke snelheid, op welke 
tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de knel-
punten zijn. Deze editie is groter dan ooit. De app 
biedt dit jaar de mogelijkheid om ook je fietsbele-
ving te registreren. Op bepaalde routes kan je je rit 
beoordelen en je ervaringen delen. 
Download de vernieuwde Fiets Tel-app via Google 
Play of Apple Store

• Welke kansen biedt verduurzaming 
de agrarische sector?

In 2016 hebben de gemeenten Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau en Gilze en Rijen opdracht gegeven 
voor een marktverkenning en –analyse gericht op 
biobased economy binnen de agrarische sector in 
de gemeenten. Deze verkenning is uitgevoerd als 
afstudeeropdracht door HAS-studenten. 

Biobased Economy gaat over de overgang van een 
economie die draait op fossiele grondstoffen naar 
een economie die draait op biomassa als grond-
stof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een bio-
based economy gaat het dus over het gebruik van 
biomassa voor niet-voedseltoepassingen.

Op 27 september staat een netwerkbijeenkomst ge-
pland over biobased economy in het gemeentehuis 
van Baarle-Nassau. Leden van de ZLTO nodigen we 
uit om aan te sluiten. Tijdens deze bijeenkomst ver-
zorgt Rewin een presentatie over de mogelijkheden 
rondom biobased economy. De bijeenkomst is van 
16.00 uur tot 18.30 uur. Aanwezig zijn? Meld u uiter-
lijk maandag 18 september aan via estherreijnen@
abg.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.

Alle informatie is centraal verzameld en te lezen op 
de website van de gemeente Alphen-Chaam, www.
alphen-chaam.nl/biobased.

• Expositie Annemarie  
van den Heuvel-Kalden 

Expositie tekeningen en schilderijen met gemeng-
de technieken van Annemarie van den Heuvel-
Kalden in gemeentekantoor Alphen.

Annemarie van den Heu-
vel-Kalden woont sinds 
2004 in Alphen. In haar 
vorige woonplaats was ze 
vakleerkracht beeldende 
vorming en tekenen. Na 
haar verhuizing naar Alp-
hen is ze hier teken- en 
schilderlessen voor kin-
deren gaan geven, een 
mooie combinatie met 
haar werk in de kinder-

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

opvang. De expositie van haar tekeningen en schil-
derijen kunt u van 22 september 2017 tot en met 
19 januari 2018 bezichtigen tijdens openingstijden 
van het gemeentekantoor aan het Willibrordplein 1 
in Alphen. De officiële opening door burgemeester 
Joerie Minses staat gepland voor vrijdag 22 sep-
tember 2017 om 16.00 uur.

Passie
Annemarie heeft de 5-jarige opleiding IKO De Kunst-
academie afgerond in Hoogstraten, België.
Ze heeft een grote liefde voor dieren. Paarden zijn 
haar passie en die zijn dan ook regelmatig terug te 
vinden in haar werk. 

• 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 ko-
men 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 
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 verzoek 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

• 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.
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