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

Officiële Bekendmakingen - week 05 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
18 januari 2018, De Leeuwerik 1A, 4859 AC
bouwen 2 bijgebouwen
19 januari 2018, diverse locaties Alphen, Chaam, 
Galder en Strijbeek
kappen 65 bomen
19 januari 2018, Kloosterstraat 8A, 4861 PB
verbouwen/renoveren bijgebouw
24 januari 2018, Gilzeweg 42A, 4861 PN
kappen 3 bomen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
22 januari 2018, Bredaseweg 50, 4861 TD
bouwen woning met bijgebouw en aanleggen uitrit

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:
31 januari 2018, Oisterwijksestraat 12, 5131 NM
tijdelijk afwijken bestemmingsplan en het brand-
veilig gebruiken en uitvoeren van bouwkundige 
werkzaamheden betreffend brandveilig aanpassen 
van 3 van toepassing zijnde erfgebouwen tot B&B 
en 2 bijeenkomstgebouwen.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 5 februari 2018 
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in 
Alphen-Chaam. Na het maken van een afspraak, 
met Imne Schout, telefoonnummer 088-3821000, 
kunnen de stukken worden ingezien.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, 
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen. 

Volledige meldingen 
23 januari 2018, Schellestraat 8A, 5131 RJ
saneren asbestdakbedekking van 2 schuren

Melding akkoord 
19 januari 2018, Goordijkstraat 4, 4861 RL
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis

Op de carnavalsdagen maandag 12 en dinsdag 13 
februari is het gemeentehuis alleen tussen 09.00 
en 09.30 uur open voor aangifte van geboorte en 
overlijden. Bij de receptie kunt u tussen 08.30 en 
12.30 uur reisdocumenten of rijbewijzen afhalen.
Telefonisch is het klantcontactcentrum van 08.30 
tot 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 14 
013. ’s Middags zijn wij op beide dagen gesloten.
De avondopenstelling van maandag 12 februari 
komt te vervallen. 

• Bekendmaking ontwerp-
omgevingsvergunning Terover 23 
in Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam besluiten, gelet op artikelen 2.1 en 
2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht, een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het gebruiken van de bedrijfswoning ten behoeve 
van een plattelandswoning op het adres Terover 23 
in Alphen. De omgevingsvergunning wordt verleend 
voor de activiteit: 
-  Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Beroepsclausule
Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voor-
waarden, kunt u binnen zes weken na bekendma-
king beroep aantekenen. De bekendmaking vindt 
plaats in de Staatscourant van 25 januari 2018. De 
beschikking treedt in werking nadat de termijn voor 
het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de wer-
king van het besluit niet. Hebben de aanvrager of 
derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit 
besluit niet in werking treedt, dan kunt u binnen de 
beroepstermijn ook om een voorlopige voorziening 
vragen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de beschikking pas in werking 
nadat hierover een beslissing is genomen. 

• Tijdelijke verkeersbesluiten 
Carnavalsoptochten

Galder, zondag 11 februari 
Afsluiting van de Markweg, Galderseweg en de St. 
Jacobsstraat. voor het doorgaand verkeer behalve 
voetgangers voor zolang de optocht duurt (tussen 
12.00 en 17.00 uur) of zoveel korter of langer dan 
nodig. 
Chaam, maandag 12 februari
Afsluiting van de Florijnstraat en de Dukaatstraat 
voor het doorgaand verkeer behalve voetgangers.
Afsluiting van de hoek Brabander/ Langstraat en de 
hoek Heerebeemd/Altena voor het doorgaand ver-
keer behalve voetgangers.
Afsluiting van Ulicotenseweg (vanaf Beckershagen 
tot Dorpsstraat), Raadhuisplein, Dorpsstraat, Gil-
zeweg, Withagen, Elsakkerpad, Bredaseweg, en 
Kapelstraat voor zolang de optocht duurt (tussen 
12.00 en 17.00 uur of zoveel korter of langer dan 
nodig).
Met borden geven wij de omleidingsroute aan voor 
het verkeer komende vanuit Ulvenhout/Breda en 

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

vanuit Alphen/Baarle-Nassau.
Alphen, dinsdag 13 februari
-  afsluiting van Bielzenspoor, Belsebaan en Over-

weg;
-  inrijverbod voor Schellestraat, komende vanaf  

de rotonde aan de Goedentijd tussen 12.00 en 
15.00 uur

-  stopverbod voor beide zijden van het gedeelte 
Goedentijd gelegen tussen Raadhuisstraat en de 
rotonde  tussen 13.00 en 16.00 uur

-  stopverbod voor beide zijden van de Raadhuis-
straat tussen 13.00 en 16.00 uur.

-  stopverbod voor beide zijden van de Baarlese-
weg tussen 13.00 en 16.30 uur. 

-  stopverbod voor beide zijden van de Engelbert-
straat tussen 13.00 en 17.00 uur.

-  stopverbod voor beide zijden van de Stati-
onstraat, voor het gedeelte tussen Engelbert-
straat en Bielzenspoor, tussen 13.00 en 17.00 
uur.

-  afsluiting St. Janstraat tot aan de Molenbaan ge-
durende gehele optocht.

- afsluiting van Goedentijd, Raadhuisstraat, 
Baarleseweg, Engelbertstraat en Stationstraat 
zolang de optocht duurt

-  afsluiting van alle aansluitingen van wegen aan 
Goedentijd, Raadhuisstraat, Baarleseweg (incl. 
Hazenberg) en Stationstraat zolang de optocht 
duurt. 

Het doorgaand verkeer vanuit Baarle-Nassau ko-
mende vanaf  Terover leiden we tijdens de optocht  
om via Molenbaan, Boslust, Schellestraat, Loon-
eind, Oosterwijksestraat, Rielseweg en Goedentijd.

• Uitbreiding Dorpshuis  
De Leeuwerik te Galder

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alphen-Chaam start opnieuw met 
een aanbestedingsprocedure voor uitbreiding van 
Dorpshuis De Leeuwerik in Galder. Een eerdere pro-
cedure bracht geen rechtsgeldige inschrijving met 
zich mee. De gemeente wil echter haar afspraken 
richting de gebruikers van het Dorpshuis nakomen 
en start in februari van dit jaar opnieuw met een 
aanbestedingsprocedure. De gemeente nodigt een 
aantal geselecteerde aannemers uit om offerte uit 
te brengen voor de uitbreiding.
Waarom is een uitbreiding noodzakelijk?
Basisschool Mattheus is sinds 2014 gehuisvest in 
het Dorpshuis De leeuwerik te Galder. Door een 
toenemend aantal leerlingen groeit de basisschool 
inmiddels uit haar jasje. Op basis van het aantal 
leerlingen en geldende nieuwe normen in de ver-
ordening voor huisvestigingsvoorzieningen basis-
scholen is vorig jaar besloten tot uitbreiding. In de 
uitbreiding neemt de gemeente ook enkele voorzie-
ningen op voor Stichting Ontmoetingscentrum De 
Leeuwerik en kinderopvang PUUR.
Hoe nu verder?
Het college start in februari met het nieuwe aanbe-
stedingstraject en streeft ernaar om de uitbreiding 
nog in 2018 af te ronden.  

• Inzamelingsactie Kandi geslaagd!
Er is een groot tekort aan speel-leermiddelen voor 
jonge kinderen in Kandi. Om die reden startten de 
gemeente Alphen-Chaam en Stichting Swamikrou-
na in 2017 een inzamelingsactie. Aan deze oproep 
werd gehoor gegeven. Inmiddels zijn de speel-leer-
middelen op de plaats van bestemming aangeko-
men. Via deze weg bedanken wij iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd!

• Sporten of bewegen in de buurt?
Heb je vragen over sport en bewegen? Op zoek naar 
mogelijkheden om te sporten of te bewegen in je 
eigen dorp of net daarbuiten? De sportcoaches van 
de gemeente denken graag mee. Contactpersoon 
is Martin Gommers. Hij is per mail bereikbaar via 
martingommers@abg.nl of telefonisch via 088-
3821206.

• Wat doet u als een onbekende bij u 
thuis aanbelt? 

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker 
voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken 
een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens 
stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittin-
gen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie 
met bedreiging en/of geweld. Met acht eenvoudige 
tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van 
een babbeltruc.
Bent u toch slachtoffer geworden? 
Doe altijd aangifte! 
Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent geworden 
van een babbeltruc. Alleen dan kan de politie de 
daders opsporen. U kunt op twee manieren aan-
gifte doen: 
•  Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 

8844. 
•  Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar www.

politie.nl/aangifte. 
Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112. 
Bel 112 als u de persoon aan uw deur verdacht vindt. 
Blijf rustig en neem vooral geen risico’s. Schrijf op 
hoe de verdachte eruit ziet. Heeft de persoon een 
auto bij zich? Schrijf dan ook het kenteken op.
Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar www.politie.nl/on-
derwerpen/babbeltruc. Hier vindt u tips om te voor-
komen dat u slachtoffer van een babbeltruc wordt. 
Ook op onze website www.alphen-chaam.nl vindt 
u meer tips.


