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

Officiële Bekendmakingen - week 02 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
20 december 2017, Stationstraat 21, 5131 BL
legaliseren balkon
27 december 2017, Weegbree 16, 5131 HH
bouwen woning en aanleggen uitrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Volledige meldingen 
29 december 2017, Baarleseweg 79, 5131 BB
saneren asbest van schuur

• Verkoop bouwkavels  
Bollemeer – Galder

Aan de Korenbloem biedt de gemeente Alphen-
Chaam drie bouwkavels te koop aan voor het 
bouwen van een vrijstaande woning.
Kavelprijs is vanaf € 184.000. 
Inschrijven t/m 19 januari 

Meer informatie:
https://www.alphen-chaam.nl/bouwen.html

• Verkeersbesluit 2017-01

Geslotenverklaring vrachtverkeer, uitgezonderd 
vrachtverkeer met aantoonbare bestemming, 
Ballemanseweg Galder

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben een verkeersbesluit geno-
men om de Ballemanseweg te Galder af te sluiten 
voor vrachtverkeer, behalve verkeer met een aan-
toonbare bestemming. 
Het verkeersbesluit ligt tijdens openingstijden, ter 
inzage op het gemeentehuis van Alphen-Chaam 
in de periode van 12 januari tot 23 februari 2018. 
Het verkeersbesluit is tevens gepubliceerd op onze 
website.

• Word Supporter Cittaslow

De gemeente is trots op het keurmerk Cittaslow en 
deelt dit graag met ondernemers en organisaties. 
Deze kunnen supporter worden van Cittaslow Alp-
hen-Chaam. Niet alleen producenten van streek-
producten, horecaondernemers, recreatieonderne-
mers en agrariërs komen daarvoor in aanmerking, 
maar ook ondernemingen, verenigingen en organi-
saties van binnen en buiten de gemeente, die de 
kernwaarden van Cittaslow onderschrijven en op 
een positieve manier uitdragen. 
U kunt uw aanvraag indienen via www.alphen-
chaam.nl/cittaslow .

• Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst 
met huldiging kampioenen en 
uitreiking prijzen “beste idee van 
Alphen-Chaam”.

Op woensdag 3 januari bezochten ruim 200 men-
sen de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze gemeente. 
Zij zagen onder andere dat burgemeester Minses 
de kampioenen in het zonnetje zette en de (geld)
prijzen uitreikte aan de winnaars van “het beste 
idee van Alphen-Chaam”.
Er waren in totaal 19 mensen uit onze gemeente 
die in 2017 (sport)kampioen zijn geworden of een 
andere bijzondere prestatie hadden weggezet. De 
burgemeester zette deze kampioenen in het zon-
netje en overhandigde hen een oorkonde en een 
bloemetje of presentje. 
Van de 32 ingezonden initiatieven in het kader van 
“het beste idee van Alphen-Chaam” beloonde de 
burgemeester er vier met een geldprijs.
De gemeente houdt elk jaar een Nieuwjaarsbijeen-
komst. Alle inwoners van onze gemeente zijn hier-
voor uitgenodigd. Wellicht zien we u de volgende 
keer, in 2019, ook?

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

• 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

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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