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Officiële Bekendmakingen - week 04 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
11 januari 2018, Sligtmaan 8, 5131 GC
herplaatsen dakkapel
15 januari 2018, Galderseweg 64, 4855 AJ
slopen veldschuur
17 januari 2018, Dorpsstraat 88A, 4861 AD
aanleggen oprit 
17 januari 2018, Galderseweg 64, 4855 AJ
kappen 15 bomen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
11 januari 2018, Hondseind 25, 5131 RE
verbouwen bedrijfswoning en bouwen stalling met 
corridor
11 januari 2018, Bosweg 6, 4861 PG
bouwen woning met aanbouw en aanleggen inrit
15 januari 2018, Stationstraat 21, 5131 BL
legaliseren balkon
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze 
besluiten, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 

Volledige meldingen 
15 januari 2018, Galderseweg 64, 4855 AJ
verwijderen asbesthoudende dakbedekking

• Raadsvergadering:  
donderdag 1 februari

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

Agenda
Onder andere de volgende agendapunten worden 
behandeld:
8. het kennis nemen van de de resultaten van de 

quickscan verbonden partijen en het instem-
men met het verdiepend evalueren van de ge-
meenschappelijke regeling Regio West-Brabant

9. het aanvragen van een specifieke uitkering uit 
het Gemeentefonds bij het ministerie van BZK 
ten behoeve van werkzaamheden voor niet ge-
sprongen explosieven

10. het wijzigen van de Verordening maatschappe-
lijke ondersteuning 2015

11. het verstrekken van een aanvullend structureel 
krediet voor het werkprogramma van de OMWB

12. het vaststellen van de Verordening op de hef-
fing en de invordering van onroerendezaakbe-
lastingen 2018

13. Vaststellen van de notulen van de raadsverga-
dering van 7 december 2017

• Gezocht: nieuw lid Adviesraad 
Sociaal Domein in Alphen-Chaam

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de ge-
meente over onderwerpen die over de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet 
en de Participatiewet gaan. De Adviesraad behan-
delt geen individuele klachten, maar vertaalt sig-
nalen uit de praktijk naar beleidsadviezen aan de 
gemeente. De raad bestaat uit twaalf inwoners van 
de gemeente Alphen-Chaam. Zij vergaderen zeven 
keer per jaar op woensdagmiddag in De Geerhof 
in Chaam. De leden ontvangen een vergoeding per 
vergadering. 

Vacature team Wmo
Binnen de Adviesraad Sociaal Domein werken we 
in drie teams: team Wmo, team Jeugdwet en team 
Participatiewet. Voor het team Wmo zoeken we 
een nieuw lid. Bent u inwoner van de gemeente 
Alphen-Chaam en heeft u interesse in het lokale 
Wmo-beleid? Is teamwork en een adviserende rol 
iets voor u? Reageer dan vóór 10 februari 2018 op 
de vacature!

Inlichtingen / Sollicitaties 
Meer informatie vindt u op de gemeentelijke web-
site www.alphen-chaam/adviesraad. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met mevrouw Pernell 
Criens (gemeente): 088-3821024. Of mailen naar 
de secretaris van de Adviesraad, de heer Arnold van 
Woerkom: asd.alphenchaam@gmail.com.

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

• Bent u slachtoffer?

Steeds vaker proberen criminele organisaties zich 
te mengen in het dagelijkse leven binnen onze ge-
meente. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van indus-
trieterreinen, winkelgebieden en het buitengebied. 
Plekken waar je niet snel of goed opvalt. Dit is na-
tuurlijk niet de bedoeling.

Komt u ook naar de bewonersavond?
Georganiseerde criminaliteit zorgt voor problemen 
in onze gemeente. De veiligheid en leefbaarheid 
gaat achteruit en dat kan schade opleveren voor 
u als inwoner. Dit willen wij voorkomen! Daarom 
organiseren wij een bewonersavond waarin we u 
hierover infomeren. Waarop moet u alert zijn bij 
deze vorm van criminaliteit? En hoe herkent u de 
signalen? Tijdens deze bewonersavond komen di-
verse experts aan het woord die u hier meer over 
vertellen. 

Waar en wanneer is de bewonersavond?
De bewonersavond is georganiseerd op dinsdag 30 
januari 2018 van 19:30 tot 22:30 uur in het Cultu-
reel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.

Heeft u een vraag?
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij 
Remco van den Dungen, RemcovandenDungen@
abg.nl, 14 013.

• CJG-vrijwilliger ontvangt certificaat 

Donderdagavond 11 januari jongstleden ontvingen 
een vrijwilliger uit de gemeente Alphen-Chaam 
samen met andere CJG-vrijwilligers een certificaat 
voor het succesvol doorlopen van een vrijwilligers-
cursus. De Bredase wethouder Patrick van Lunte-
ren reikte de certificaten uit. Ook werden de vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet die in 2017 de cursus 
“Schatten van Ouders” hebben gegeven.
 
Vrijwilligers vervullen een belangrijke taak binnen 
CJG Breda. De gemeente Alphen-Chaam is aange-
sloten bij CJG Breda. Zij bieden op een laagdrem-
pelige manier ondersteuning aan ouders en jeugd 
bij het opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld door 
het geven van opvoedondersteuning in gezinnen, 
als maatje voor een jongere, door koffie- en voor-
lichtingsbijeenkomsten te organiseren of als cur-
susleider “positief opvoeden”. CJG-vrijwilligers 
volgen een basiscursus van CJG Breda zodat ze niet 
onvoorbereid aan de slag gaan. 
 
Iets voor een ander betekenen
Ouders en jongeren zijn zelf de grootste deskundi-
gen als het om opvoeden en opgroeien gaat. CJG-
vrijwilligers ondersteunen hen hierbij. Door hun 
eigen kennis en ervaring met opvoeden in te zet-
ten, kunnen zij veel voor een andere betekenen, op 
basis van gelijkwaardigheid. 

Start nieuwe basiscursus in februari
Heb je belangstelling om als vrijwilliger voor CJG 
Breda te werken? Meld je dan snel aan voor de vol-
gende basiscursus die start op maandagavond 5 fe-
bruari. Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten 
op maandagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. De 
volgende data zijn 19 en 26 februari. Meer informa-
tie hierover vind je op onze website: http://www.
cjgbreda.nl/vrijwilligers. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar vrijwilligers@cjgbreda.nl.

• Afvallen? Reken uit hoeveel 
calorieën je verbrandt

Hoeveel (kilo)calorieën verbrand je met sporten 
en bewegen? Daar bestaat een vrij eenvoudige 
formule voor. Je kunt voor elke activiteit ongeveer 
uitrekenen hoeveel (kilo)calorieën je verbruikt. Wil 
je dit ook zelf berekenen? Meer informatie: www.al-
lesoversport.nl

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

• 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 herin-
neringen aan het 
verleden zoals zij die 
zag of nog ziet.
U kunt de expositie 
komen bekijken tot 
25 mei 2018 tijdens 
openingstijden van 
het gemeentekan-
toor aan het Willi-
brordplein 1 te Alp-
hen en eventueel op 
afspraak.

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

Er zijn géén kosten aan verbonden.


