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• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
2 oktober 2017, Kwaalburg 3, 5131 NC
uitbreiden woning
3 oktober 2017, Schootakkerstraat 3, 4861 SJ
kappen 4 coniferen
6 oktober 2017, Oosterwijksestraat 12, 5131 NM
tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning ver-
lengd
3 oktober 2017, Oude Maastrichtsebaan 
van Chaamseweg (GR) tot Franse baan (AC) 
(sectie E nr. 808), Chaam
aanbrengen halfverharding in zandweg (17ZK04440)
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. 

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
2 oktober 2017, Strijbeekseweg 29, 4856 AA
vergroten woning
5 oktober 2017, Strijbeekseweg 44B 
(sectie H nrs. 1829 en 1830), Strijbeek
bouwen woonhuis met bijgebouw en aanleggen uit-
rit (17ZK04285)
5 oktober 2017, Kapelstraat 27, 4861 SB
kappen boom
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 
3 oktober 2017, Galderseweg 10, 4855 AH
saneren asbestdaken van stal en schuur
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Bekendmaking ontwerp 
bestemmingsplan “wijzigingsplan 
Houtgoorstraat 14 te Chaam”

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben in hun vergadering van 12 
september 2017 besloten het ontwerp van het be-
stemmingsplan ‘wijzigingsplan “Houtgoorstraat 14 
te Chaam”’ voor iedereen ter inzage te leggen. Dit 
besluit is op 6 oktober 2017 gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl. Iedereen krijgt van 10 
oktober 2017 tot en met 20 november 2017 de ge-
legenheid een zienswijze in te dienen. U kunt het 
ontwerp bestemmingsplan tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als u 
gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid 
dient u een afspraak te maken met de frontoffice. 
U kunt online een afspraak maken via www.alphen-
chaam.nl of door te bellen naar ons algemene num-
mer 14 013. U kunt het plan ook bekijken op de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.wpHoutgoorstr14-
ON01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar 
de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Ministerie verspreidt 
jodiumtabletten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen 
van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens 
in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee we-
ken. In onze gemeente ontvangen alle huishoudens 
met kinderen tot 18 jaar de jodiumtabletten.
Het ministerie biedt de tabletten aan om ons land 
goed voor te bereiden op een mogelijk kernonge-
val. De kans op een ongeval met een kerncentrale 
is overigens klein, want kerncentrales moeten vol-
doen aan strenge veiligheidseisen. De Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ziet 
daarop toe. Kijk voor meer informatie op www.waar-
omkrijgikjodiumtabletten.nl. 

• Afsluiting weg  
tussen Baarle-Nassau en Chaam 
door werkzaamheden aanleg 
randweg Baarle

De N639 tussen Chaam en Baarle-Nassau is van 
vrijdagavond 27 oktober 21.00 uur tot en met zon-
dag 29 oktober 06.00 uur ter hoogte van de Fran-
sebaan afgesloten voor gemotoriseerd doorgaand 
verkeer. Boskalis Nederland sluit dan de nieuw 
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aangelegde rotonde aan op de N639. De rotonde 
sluit de toekomstige randweg Baarle aan op deze 
weg. Er geldt een omleidingsroute. (Brom)fietsers 
kunnen de werkzaamheden passeren. Voor meer 
informatie: www.omleggingbaarle.nl

• Binnenkort asfalterings-
werkzaamheden in onze gemeente 

Vanaf maandag 23 oktober aanstaande voeren we 
asfalteringswerkzaamheden uit binnen onze ge-
meente. Het gaat om de volgende straten en wegen: 
- Chaamseweg Alphen
- Terover Alphen
- Daesdonckseweg Strijbeek
- Goordijkstraat Chaam

We sluiten de genoemde wegen hiervoor een of 
meerdere dagen af voor het verkeer. Doorgaand 
verkeer leiden we om met borden.  Aanwonenden 
informeren we vooraf over de afsluiting met een be-
wonersbrief. Overlast zal er in de straat zeker zijn, 
maar we doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te 
beperken. Vanwege weersomstandigheden kunnen 
de werkzaamheden iets uitlopen. 
Rasenberg Infra uit Breda voert het werk uit. De 
uitvoerder is Robert Kalle, telefoonnummer 06- 
46894150. Gerben Gerrits begeleidt het werk na-
mens de gemeente, telefoonnummer 06-20496398.

• Bent of kent u een kampioen?  
Meld u dan aan.

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampioe-
nen en mensen die op een of andere manier in 2017 
een bijzondere prestatie leverden. Het gemeente-
bestuur wil deze mensen graag in het zonnetje  zet-
ten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op woens-
dag 3 januari 2018 bij C.C. Den Heuvel in Alphen. 
Om er zeker van te zijn dat we niemand over het 
hoofd zien vragen wij aan de kampioenen om zich 
aan te melden. Kent u of bent u een kampioen, een 
kampioensteam of iemand die een bijzondere pres-
tatie heeft geleverd in 2017, laat het ons weten via 
ellymeeuwsen@abg.nl. Opgeven kan tot en met 2 
december 2017. De richtlijnen voor wie in aanmer-
king kan komen vindt u op www.alphen-chaam.nl/
onderscheidingen
Wilt u meer informatie? Dat kan via 088-3821430 of 
ellymeeuwsen@abg.nl 

• Uw mening telt!
De laatste tijd heeft u via diverse media kunnen 
lezen dat de gemeenteraad van Alphen-Chaam zijn 
eigen werken en dat van de plaatselijke democra-
tie onder de loep gaat nemen. De gemeenteraad is 
daarmee al gestart. Een inwonerscommissie met 
maar liefst 11 leden is inmiddels geïnstalleerd en 
heeft zichzelf als doel gesteld om de gemeenteraad 
een spiegel voor te houden. De commissie geeft 
daarnaast aan hoe het anders en misschien wel 
beter kan! 

Vul ‘m in die lijst
De gemeente Alphen-Chaam is ook 
zeker benieuwd naar de visie van 
andere inwoners op het gemeente-
bestuur en de lokale democratie. Wij 
nodigen iedereen dan ook van harte 
uit om via www.alphen-chaam.nl een vragenlijst in 
te vullen. Deze vragenlijst kost hoogstens 15 minu-
ten van uw tijd. Het helpt ons allemaal, omdat we 
met de antwoorden in de hand kunnen investeren 
in onze lokale democratie! Vul ‘m dus in die lijst! ’
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