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

Officiële Bekendmakingen - week 39 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
20 september 2017, Strijbeekseweg 44B 
(Sectie H nrs. 1829 en 1830), Strijbeek
bouwen woonhuis met bijgebouw (17ZK04285)
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, Ganzenbeemd 10, 4861 EK
saneren asbesthoudende dakplaten van schuur
7 september 2017, Kleistraat 15A, 4861 CA
saneren asbesthoudende dakbedekking
7 september 2017, Het Sas 5, 5131 RC
saneren asbesthoudende dakbedekking
11 september 2017, Boslust 15A, 5131 BV
saneren asbest dakbeplating
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Info voor politieke partijen  
over gemeenteraadsverkiezingen 
nu op onze website

Politieke partijen kunnen nu op onze website de 
nodige informatie vinden over de komende ge-
meenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wat 
is er allemaal nodig om u aan te melden als partij 
en welke stappen moet u doorlopen? Ga op www.
alphen-chaam.nl naar ‘Bestuur en politiek’ en klik 
op ‘Informatie voor politieke partijen’.

Hebt u toch nog vragen? 
Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken 
via telefoonnummer 14 013.

• Burgemeester Minses bezocht  
De Geerhof en De Hoogt.

Op 22 en 23 september was het weer burendag 
in heel Nederland. In onze gemeente zijn door di-
verse buurtschappen en verenigingen activiteiten 
georganiseerd. Ook de beide woonzorgcentra, De 
Hoogt in Alphen en de Geerhof in Chaam vierden 
Burendag. Burgemeester Minses bezocht in dit ka-
der beide centra.
Zijn bezoek had nog een andere reden: het 20-ja-
rig bestaan van de gemeente Alphen-Chaam. Alle 
inwoners zijn uitgenodigd om dit mee te vieren en 
om mee te praten en ideeën aan te dragen om onze 
kernen de komende 20 jaar nog mooier, beter en 
leefbaarder te maken. Hiervoor heeft de gemeente 
speciale burgeravonden georganiseerd. Omdat het 
voor veel ouderen moeilijk is deze avonden bij te 
wonen, ging de burgemeester op bezoek bij de 
woonzorgcentra. 

• Heeft u het beste idee 
van Alphen-Chaam?

De gemeente Alphen-Chaam bestaat 20 jaar en dat 
is een mijlpaal die de gemeente graag viert met 
haar inwoners. Het gemeentebestuur is bijzonder 
trots op de organisatiekracht van de kernen en wil 
creatieve ideeën van inwoners in dit jubileumjaar 
extra ondersteunen en stimuleren. 

De gemeente stelt in het kader van het 20-jarig be-
staan dan ook eenmalig een budget van in totaal € 
50.000,- beschikbaar voor de uitvoering van ideeën 
die het wonen, werken en recreëren in de gemeente 
Alphen-Chaam nog mooier, beter en plezieriger 
maken. De ideeën kunnen ingediend worden tot 
en met 31 oktober 2017 en moeten voldoen aan de 
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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).

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

gestelde criteria. Het college van B&W beslist uit-
eindelijk welke ideeën budget krijgen toegekend 
en we maken tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend 
welke ideeën dit zijn.

Meer informatie en voorwaarden
Wilt u weten hoe u in aanmerking kunt komen voor 
een financiële bijdrage in het kader van het beste 
idee van Alphen-Chaam? Kijkt u dan snel op www.
alphen-chaam.nl voor meer informatie over de ge-
stelde criteria en overige voorwaarden. 

Heeft u nog vragen of 
wilt u graag geholpen 
worden met het indie-
nen van uw idee? 
Neemt u dan contact op 
met de heer Van Strien 
via 
bartvanstrien@abg.nl.

• Doe mee aan de nationale Week 
van de opvoeding

Op 2 oktober start de nationale Week van de op-
voeding. Via het CJG Breda sluit de gemeente Alp-
hen-Chaam met een eigen programma aan bij het 
thema: ‘buiten de lijntjes kleuren’. Er zijn verschil-
lende activiteiten en een opvoedevent in Podium 
Bloos in Breda op 4 oktober. Bij de prijsvraag: ‘Durf 
jij buiten de lijntjes te kleuren?’ kunnen de meest 
inspirerende inzenders een ‘diner voor twee’ win-
nen. Meer informatie: https://www.cjgbreda.nl/
opvoedweek-cjg-breda

Week van de toegankelijkheid
• Burgemeester en wethouders 

toetsen toegankelijkheid met 
rolstoel, rollator en kinderwagen

Minder mobiele mensen komen vaak onnodige ob-
stakels tegen in het dagelijks leven. Zowel onder-
weg als in gebouwen. Daar willen we samen wat 
aan doen.

In de Week van de Toegankelijkheid gaan Stichting 
ERBIJ, MEE en de gemeente aan de slag om hier-
voor meer bewustwording te krijgen. Zo gaan bur-
gemeester en wethouders van Alphen-Chaam op 
dinsdagmiddag 3 oktober met een ‘beperking’ op 
pad in het centrum van Alphen. Daarbij krijgen ze 
hulp van ervaringsdeskundigen.

Vanaf 14.00 uur verplaatst het gezelschap zich met 
onder andere een scootmobiel, rolstoel, rollator 
en kinderwagen door het centrum van Alphen. Het 
eindpunt is Cultureel Centrum Den Heuvel. In de 
foyer, bij ‘Effe Buurten’, kan iedereen bijkomen en 
bijkletsen met gratis koffie, thee of ranja.

Ook u kunt zich om 14.00 uur bij de actie aanslui-
ten, met of zonder handicap. Het startpunt is het 
gemeentekantoor aan het Willibrordplein in Alp-
hen.

Heeft u het beste idee van Alphen-Chaam? 
De gemeente Alphen-Chaam bestaat 20 jaar en dat is een mijlpaal die de gemeente graag viert met 
haar inwoners. Het gemeentebestuur is bijzonder trots op de organisatiekracht van de kernen en wil 
creatieve ideeën van inwoners in dit jubileumjaar extra ondersteunen en stimuleren.  
 
De gemeente stelt in het kader van het 20-jarig bestaan dan ook eenmalig een budget van in totaal € 
50.000,- beschikbaar voor de uitvoering van ideeën die het wonen, werken en recreëren in de 
gemeente Alphen-Chaam nog mooier, beter en plezieriger maken. De ideeën kunnen ingediend 
worden tot en met 31 oktober 2017 en moeten voldoen aan de gestelde criteria. Het college van 
B&W beslist uiteindelijk welke ideeën budget krijgen toegekend en we maken tijdens de 
nieuwjaarsreceptie bekend welke ideeën dit zijn. 
 
Meer informatie en voorwaarden 
Wilt u weten hoe u in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage in het kader van het 
beste idee van Alphen-Chaam? Kijkt u dan snel op www.alphen-chaam.nl voor meer informatie over 
de gestelde criteria en overige voorwaarden.  
 
Heeft u nog vragen of wilt u graag geholpen worden met het indienen van uw idee? Neemt u dan 
contact op met de heer Van Strien via bartvanstrien@abg.nl. 
 

 

• Supporter worden van Cittaslow? 
Kijk op www.alphen-chaam.nl 
en vul het digitale formulier in. 

Er zijn géén kosten aan verbonden.


