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

Officiële Bekendmakingen - week 01 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
19 december 2017, Schellestraat 8, 5131 RJ
kappen eik
20 december 2017, Gilzeweg 23, 4859 AB
herbouwen schuur en uitbreiden woning
21 december 2017, Bosweg 6, 4861 PG 
bouwen woning met aanbouw en aanleggen inrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht het voornemen hebben het volgende 
besluit te nemen:
3 januari 2017, Sint Jacobsstraat 1B, 4855 AK
brandveilig gebruik van dorpshuis De Leeuwerik 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 8 januari 2018 
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in 
Alphen. Na het maken van een afspraak, met Imne 
Schout, telefoonnummer 088-3821000, kunt u de 
stukken inzien. Tijdens de periode dat de stukken 
ter inzage liggen, kan iedereen zienswijzen naar vo-
ren brengen. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
20 december 2017, De Leeuwerik 1, 4859 AC
herbouwen bedrijfswoning met Bed and Breakfast
27 december 2017, Ballemanseweg 1A, 4855 AP
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. 

• Lezing: Het Puberbrein  
door Aletta Smits op 25 januari

Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom ko-
men altijd te laat? Waarom veranderen ze al na drie 
weken van opleiding? 
Waarom moeten hun eigen dingen NU en jouw din-
gen STRA-HAKS? Ze doen zelden wat je vraagt. Ze 
komen hun bed niet uit en zijn nooit op tijd. Ze zijn 
verkleefd met hun mobiel. 

Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwas-
senen vaak alsof ze een vreemde levensvorm zijn. 
En ze hebben gelijk: we snappen ze echt niet meer.
Daarom organiseert CJG Breda op donderdagavond 
25 januari de lezing: ‘HET PUBERBREIN’ met dr. 
Aletta Smits. Aletta Smits legt deze bijeenkomst 
op haar eigen humoristische wijze uit hoe het pu-
berbrein het pubergedrag stuurt en hoe (professio-
nele) opvoeders hiermee kunnen omgaan.

Locatie: De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda
Aanvang: inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang lezing 
20:00 uur tot 21:30 uur. Daarna is er gelegenheid 
om nog wat te drinken en met elkaar na te praten.
Aanmelden: kan via www.cjgbreda.nl/het-puber-
brein. 
De toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Chantal van Vegten. 
Chantal.van.vegten@cjgbreda.nl 

• Bewegen om gezond te blijven? 
Volg dan de beweegrichtlijnen

Bewegen is een must, daar kan geen twijfel over be-
staan. Maar hoeveel moet je bewegen om gezond 
te blijven? Dat vertellen de beweegrichtlijnen u. En 
die geven ook meteen aan: bewegen is goed, meer 
bewegen is beter. Meer weten? Kijk dan op  https://
www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-je-
bewegen-volgens-de-beweegrichtlijnen/

Als u meer wilt weten over sporten en bewegen in 
uw eigen dorp, kunt u contact opnemen met Martin 
Gommers, telefonisch bereikbaar via 088-3821206 
of per mail via martingommers@abg.nl

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

• Effe buurten! Voor iedereen

Elke dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur en op 
woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 
In Alphen in Den Heuvel en in Chaam in het SKAC-
gebouw

• Meld problemen in de buitenruimte 
via de BuitenBeter app

Geef met uw smartphone eenvoudig en snel proble-
men die u buiten tegen komt door.
Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte 
straatverlichting kunt u  via de mobiele telefoon 
melden. Stuur een foto mee, zodat direct duidelijk 
is wat er aan de hand is. Op deze manier kunnen 
onze medewerkers sneller actie ondernemen om 
het probleem op te lossen. Ze hoeven niet altijd 
meer op locatie te gaan kijken, op de foto is immers 
al duidelijk waar het om gaat.
Download de app via 
www.buitenbeter.nl of via de 
appstore. 
Of scan de QR-code  

• Buurtbemiddelaars gezocht!
In Nederland wonen mensen vaak dicht op elkaar. 
Dat kan wel eens tot irritaties leiden. Bijvoorbeeld 
over harde muziek, (overhangend) groen van de bu-
ren of door het gedrag van huisdieren.

Soms lopen irritaties zo hoog op en is een redelijk 
gesprek tussen de buren niet meer mogelijk. Buurt-
bemiddelaars inzetten kan dan helpen. Contour De 
Twern zoekt buurtbemiddelaars. 
Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die 
hiervoor de basiscursus Buurtbemiddeling hebben 
gevolgd. Het is leuk en vaak dankbaar werk. Men-
sen die bemiddelen als een uitdaging zien en het 
leuk vinden om te leren zijn van harte welkom als 
buurtbemiddelaar. 

Belangstelling? 
Neem dan contact op met Eus van Beijsterveldt, 
coördinator buurtbemiddeling ContourdeTwern, 
tel. 0416-333445 of via mail  Eusvanbeijsterveldt@
contourdetwern.nl
Tot ziens!

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).

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

Er zijn géén kosten aan verbonden.


