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Officiële Bekendmakingen - week 03 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
3 januari 2018, Dassemussestraat 7, 4861 TG
bouwen bedrijfswoning en loods 
9 januari 2018, Raadhuisstraat 18, 5131 AM
bouwen terrasoverkapping op dakterras
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
5 januari 2018, Sluisstraat 2, 4861 RD
kappen boom
9 januari 2018, Sint Jacobsstraat 1B, 4855 AK 
uitbreiden dorpshuis met 1-laagse aanbouw
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. 

• Hoe blijf je als oudere gezond  
en in beweging?

Iedereen wil gezond oud worden en fit blijven. Dat 
hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Bij gezond 
en fit ouder worden levert voldoende bewegen een 
positieve bijdrage. Maar hoe weet u of u genoeg en 
gezond beweegt? Op www.allesoversport.nl leest u 
daar meer over. 

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

• Kennisgeving start Milieueffect-
rapportage bestemmingsplan 
Markdal, terinzagelegging ‘notitie 
reikwijdte en detailniveau’ 

De gemeente Alphen-Chaam bereidt een bestem-
mingsplan Markdal voor. Op grond van hoofdstuk 
7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieuef-
fectrapportage 1994 moeten we voor de besluitvor-
ming over de herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied een milieueffectrapport (planMER) 
(laten) opstellen.

De Vereniging Markdal heeft met de provincie 
Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta 
afspraken gemaakt over de herinrichting van het 
Markdal. Hoofddoel is het realiseren van ca. 100 
ha Natuurnetwerk Brabant (NNB) in het Markdal 
en beekherstel van de Boven Mark tussen de grens 
met België en de Duivelsbrug bij Breda. Het plange-
bied ligt in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. 

Voor de herinrichting van het Markdal is per ge-
meente een bestemmingsplanbesluit nodig en is 
het doorlopen van een m.e.r.-procedure verplicht. 
Een toelichting op de m.e.r.-plicht, het voornemen, 
de procedure en het detailniveau en reikwijdte van 
het onderzoek naar milieueffecten zijn beschreven 
in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze 
NRD ligt ter inzage van 19 januari t/m 15 februari 
2018 tijdens openingstijden in het gemeentekan-
toor te Alphen. 

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

• Expositie ‘Herinneringen’  
van Corrie Joore - de Jong

Vrijdag 26 januari om 16.00 uur opent burgemees-
ter Joerie Minses in de hal van het gemeentekan-
toor in Alphen de expositie ‘Herinneringen’ van 
Corrie Joore-de Jong. De werken die te zien zijn, zijn 
herinneringen aan het verleden zoals zij die zag of 
nog ziet. U kunt de expositie komen bekijken tot 25 
mei 2018 tijdens openingstijden van het gemeen-
tekantoor aan het Willibrordplein 1 te Alphen en 
eventueel op afspraak.

Corrie groeide op in de natuurrijke omgeving van 
Alphen. Ze had als kind al grote bewondering voor 
de natuur en probeerde toen al dit vast te houden 
door het te tekenen. Omdat tekenen en schilderen 
haar grootste passie bleef volgde ze ná haar oplei-
ding aan de Pedagogische Academie nog een kun-
stopleiding met tekenen en textiele werkvormen als 
bevoegdheid. Naast lesgeven op school gaf zij ook 
cursussen tekenen, schilderen en aquarelleren in 
diverse culturele centra in de omgeving.

Herinneringen
De werken van haar expositie zijn ‘herinneringen’ 
aan het verleden. De natuur is bijna altijd het uit-
gangspunt in haar werk. Je ziet landschappen, 
bloemen en dieren. Vaak zijn deze dieren honden 
zoals de eigen ‘Saluki’s’ van wie ze jaren lang 
mocht genieten. Ook zie je bij haar expositie verge-
zichten uit Alphen en Noorwegen, Finland en Frank-
rijk, landen waar ze op vakantie was. De werken 
zijn gemaakt met diverse materialen; houtskool, 
pastelkrijt, aquarel op papier, acrylverf op doek en 
wol dat gebreid is.

• 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 dingen STRA-HAKS? Ze doen zel-
den 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 

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

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

Er zijn géén kosten aan verbonden.


