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Officiële Bekendmakingen - week 08 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
8 februari 2018, Schellestraat 5, 5131 RH
herbouwen loods 
8 februari 2018, Schellestraat 14-16, 5131 RJ
milieuneutraal veranderen inrichting
12 februari 2018, de Landerij Alphen (sectie M nr. 
461), Alphen
bouwen woning (18ZK00733)
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
13 februari 2018, Weegbree 16, 5131 HH 
bouwen woning en aanleggen uitrit
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. 

Volledige meldingen 
7 februari 2018, Flaasdijk 3, 5131 PC
saneren asbest van agrarische bedrijfsgebouwen

Melding akkoord 
7 februari 2018, Strijbeekseweg 42A, 4856 AB
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Nieuwe gemeentegids medio 2018
We zijn bezig met de voorbereidingen voor een 
nieuwe gemeentegids voor de gemeente Alphen-
Chaam. FMR Producties stelt deze gemeentegids 
weer samen. Net voor de zomervakantie versprei-
den zij de gids huis-aan-huis in onze gemeente.

FMR geautoriseerd voor advertentieacquisitie
FMR Producties start binnenkort met het benade-
ren van bedrijven en ondernemers met de vraag of 
zij willen adverteren in de gids. De gemeente heeft 
FMR hiervoor geautoriseerd. Ook instellingen en 
verenigingen benaderen zij, maar dan met de vraag 
of alle gegevens nog kloppen. 

Zelf wijzigingen doorgeven?
U kunt eventueel ook zelf een wijziging doorgeven 
via de website https://lokaaltotaal.nl/alphen-
chaam of via de bon achter in de gemeentegids. 
Natuurlijk mag dit ook telefonisch 0223-661425 of 
per email info@lokaaltotaal.nl.

• 21 maart Gemeenteraads-
verkiezingen. U stemt toch ook!?

Op woensdag 21 maart mag u weer stemmen. Dit 
keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
De week voorafgaand aan deze verkiezingen valt de 
Verkiezingskrant bij 
u op de mat. Daarin 
staan onder andere 
de kieslijsten, maar 
ook interviews met 
de lijsttrekkers en 
een aantal stellin-
gen waarop de par-
tijen reageren.  

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
• Stemmen bij volmacht of iemand 

machtigen
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezin-
gen. Bent u op 21 maart 2018 niet in de gelegenheid 
om zelf te gaan stemmen voor de gemeenteraad, 
bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan 
kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te 
stemmen. 

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:
- Door het volmachtbewijs op uw eigen stempas 

in te vullen en te ondertekenen. De persoon die 
voor u gaat stemmen moet ook een handtekening 
zetten. U geeft aan de gemachtigde (een kopie 
van) uw identiteitsbewijs mee. De gemachtigde 
laat dit aan de voorzitter van het stembureau 
zien. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen 
zijn.

- U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij 
de gemeente. Dit kan tot 16 maart 2018. Hiervoor 
moet u een formulier invullen en ondertekenen. 
Ook de gemachtigde moet tekenen. U stuurt dit 
formulier dan naar gemeente Alphen-Chaam, 
Postbus 3, 5130 AA Alphen. 

De gemachtigde kan alleen in Alphen-Chaam zijn/
haar stem uitbrengen. Deze persoon mag maximaal 
2 volmachtstemmen uitbrengen tegelijkertijd met 
zijn/haar eigen stem. 
Iedereen die wil stemmen moet op 21 maart 2018 
18 jaar of ouder zijn en op 5 februari 2018 inge-
schreven staan in de gemeente Alphen-Chaam.

Intrekken onderhandse volmacht
U heeft iemand volmacht gegeven, maar wilt toch 
zelf stemmen? Dan vraagt u uw omgezette stempas 
terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u 
dan stemmen.

Meer informatie
Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.kiesraad.nl (externe link)

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

• Doe mee aan de Landelijke 
Opschoondag op 24 maart!

Wilt u, alleen of samen met uw buurtgenoten, uw 
buurt schoonmaken? Doe dan mee aan de Lande-
lijke Opschoondag op zaterdag 24 maart. 

U kunt samen met de buurt bepalen wat u graag wil 
aanpakken. Bijvoorbeeld zwerfvuil en blad oprui-
men, schoonmaken en schilderen van speelvoor-
zieningen en bankjes of brandgangen en straat-
naambordjes schoonmaken.
Samen met Woningcorporatie Leystromen zorgen 
we als gemeente voor de benodigde materialen 
zoals prikkers, handschoenen en zakken. En we 
zorgen voor de afvoer van het verzamelde afval.  
Bovendien trakteren we alle deelnemers op iets 
lekkers! 
Buurtverenigingen die bij ons bekend zijn, krijgen 
binnenkort een brief met inschrijfformulier. Heeft u 
vragen of geen formulier ontvangen? Mail dan naar 
opschoondag@abg.nl 

Gratis actiemateriaal bij Nederland Schoon
Ook kunt u uw buurt/straat aanmelden bij https://
www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/lande-
lijke-opschoondag-algemeen. U kunt er onder an-
dere gratis actiemateriaal bestellen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart.

• Nu ook ‘Schatten van Ouders 0-4 
jarigen’ en ‘pubers’ 

“Schatten van ouders” is een cursus voor ouders 
door ouders. Geen cursus waarin je hoort hoe je 
moet opvoeden, want dat weten ouders zelf meest-
al het beste. Wel een cursus waarin ouders zich be-
wust worden van hun eigen opvoedstijl en leren kij-
ken naar wat goed gaat; bij zichzelf, hun partner en 
het kind. Vanaf nu is er ook een ‘Schatten van Ou-
ders 0-4 jarigen’ en ‘Schatten van ouders pubers’, 
speciaal voor ouders met kinderen in die leeftijd. 

“Schatten van Ouders” bestaat uit vier bijeenkom-
sten. Ouders wisselen ook onderling ervaringen 
uit met elkaar en dit is vaak een feest van herken-
ning. In maart starten de nieuwe cursussen weer. 
Aanmelden is nog mogelijk. Deelname is gratis. 
De locatie is in Breda. Deze wordt na aanmelding 
bekend gemaakt. Meer weten of aanmelden? www.
cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders

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.


