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

Officiële Bekendmakingen - week 43 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
16 oktober 2017, Hondseind 25, 5131 RE
verbouwen bedrijfswoning en bouwen stalling met 
corridor
18 oktober 2017, Weegbree 20, 5131 HH
bouwen woning
18 oktober 2017, Dorpsstraat 88A, 4861 AD
kappen boom
18 oktober 2017, Den Brabander (kavel 50), 4861 DE
oprichten aanbouw aan woning (17ZK05450)
18 oktober 2017, Galderseweg 94, 4855 AJ
uitbreiden bedrijfspand
19 oktober 2017, Valkenburgseweg 4, 4858 RD
huisvesten gastarbeiders gedurende 4 maanden 
per jaar
20 oktober 20, Strijbeekseweg 42A, 4856 AB
verbouwen garage
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
16 oktober 2017, Wildertstraat 7A, 4861 PS
verbouwen woonboerderij
18 oktober 2017, Annevillelaan 99, 4858 RA
vervangen pannendak Vlaamse schuur door rieten 
dak

Verleende omgevingsvergunningen met 
uitgebreide procedure
25 oktober 2017, Meerleseweg 21, 4861 NA
aanvraag OBM voor aspect MeR-beoordeling en 
luchtkwaliteit voor veranderen van de inrichting. De 
beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbe-
schikkingen niet gewijzigd.

Ter inzage:
De aanvraag en de beschikking met bijbehorende 
stukken liggen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht van maandag 30 oktober tot en met 
maandag 11 december 2017 ter inzage in het ge-
meentehuis van Alphen-Chaam. 

Beroep
Tot het einde van de inzagetermijn kunnen be-
langhebbenden beroep aantekenen tegen deze 
beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud 
ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West 
Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag 
nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de 
beschikking in werking. Het indienen van een be-
roepschrift stelt de werking van de beschikking niet 
uit. 
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt 
na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die 
termijn om een voorlopige voorziening worden ver-
zocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval 
niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

Melding akkoord 
13 oktober 2017, Industriestraat 28, 4861 PR
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
19 oktober 2017, Hondseind 17, 5131 RE
melding mobiel breken
Het indienen van bezwaar of beroep is niet moge-
lijk.

• Raadsvergadering:  
donderdag 9 november 2017 

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam – 
19.00 uur. 

Agenda
In deze vergadering wordt, naast het inspreekrecht 
voor burgers,  één agendapunt behandeld, name-
lijk:
3.  Voorstel tot vaststelling van de programmabe-

groting 2018

De agendastukken met bijlagen zijn in te zien via 
www.alphen-chaam.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 gemeen-
tebestuur en de lokale democratie. Wij nodigen 
iedereen dan ook van harte uit om via www.alphen-
chaam.nl een vragenlijst in te vullen. Deze vragen-
lijst kost hoogstens 15 minuten van uw tijd. Het 
helpt ons allemaal, omdat we met de antwoorden 
in de hand kunnen investeren in onze lokale demo-
cratie! Vul ‘m dus in die lijst! ’

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres:  Postbus 3, 5130 AA  ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet:  www.alphen-chaam.nl
E-mail : info@alphen-chaam.nl

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

• Ontwerp wijzigingsplan 
Prinsehoeflaan 1 te Alphen

Er is een wijzigingsplan voor de locatie Prinsehoef-
laan 1 te Alphen opgesteld waarmee de bestem-
ming Agrarisch wordt omgezet naar Wonen. Het 
ontwerp wijzigingsplan kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of 
schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp 
wijzigingsplan Prinsehoeflaan 1 te Alphen ligt met 
ingang van 24 oktober 2017 voor 6 weken ter in-
zage, tot en met 4 december 2017. Uw zienswijze 
moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn 
voorzien van uw naam, adres, handtekening en 
datum. Ook geeft u aan op welk wijzigingsplan uw 
zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van 
de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze 
kenbaar maken aan het college van de gemeente 
Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit wijzigingsplan kunt u con-
tact opnemen met de behandelend ambtenaar, de 
heer K. Berger, per mail via krijnberger@abg.nl of 
telefonisch via 088-3821014.

• Evaluatie Skatebaan en Jongeren 
Ontmoetingsplek Chaam

In het voorjaar is op de parkeerplaats van Groot 
Heivelt in Chaam een skatebaan en jongerenplek 
gekomen. Graag bespreekt de gemeente met de 
inwoners hoe de nieuwe situatie bevalt. Alle geïn-
teresseerde zijn welkom.
De evaluatie is op maandag 6 november van 19:00-
21:00 in het Taxandria gebouw aan de Gilzeweg 12, 
Chaam. Vragen kunt u mailen naar: stefanievan-
boekel@abg.nl

• Laag inkomen?  
De gemeente biedt mogelijkheid 
tot bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen? En heeft u kosten voor 
bijvoorbeeld:
• maatschappelijke participatie voor volwassenen 

en kinderen (bijvoorbeeld een abonnement bij de 
sportclub)

• zwemlessen voor volwassenen en kinderen
•  een fiets voor schoolgaande kinderen
• Een computer voor schoolgaande kinderen
• Zorgkosten of medische kosten
Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen 
voor deze kosten. 

Meer weten? 
Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon 
van de afdeling Inkomen bij de gemeente. Of neem 
contact op met de gemeente via 14 013. We helpen 
u graag verder.

• 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 


