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

Officiële Bekendmakingen - week 09 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
15 februari 2018, Dassemussestraat 7, 4861 TG
bouwen loods en bedrijfswoning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Volledige meldingen 
13 februari 2018, Nieuwstraat 13, 5131 BH
saneren asbest van berging
15 februari 2018, Papenakker 7, 5131 ZB
saneren asbest uit woning

• 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 on-
der andere de kieslijsten, maar ook interviews met 
de lijsttrekkers en een aantal stellingen waarop de 
partijen reageren.

• Maak kennis met  
www.hoewerktstemmen.nl

Leerzelfonline.nl heeft voor mensen met een ver-
standelijke beperking een instructie-site over stem-
men gemaakt. Op de site hoor je en zie je waarvoor 
je stemt en hoe je stemt in het stemlokaal. 
We vinden dit een mooi initiatief voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart 2018 en vestigen er 
graag de aandacht op. Meer weten? www.hoewerkt-
stemmen.nl

• Kandidatenlijsten  
huis-aan-huis verspreid

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. In de gemeente Alphen-Chaam doen vijf par-
tijen mee. Op vrijdag 9 maart 2018 ontvangt ieder 
huisadres in de gemeente de kandidatenlijst. Op 
de lijst staan de kandidaten van de partijen die 
meedoen met de verkiezingen. Met de lijst kunt u 
vast bekijken op wie u kunt stemmen op 21 maart 
2018. Meer weten over de verkiezingen in onze ge-
meente? Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/verkie-
zingen.

• Inzameling snoeihout

Op zaterdag 3 maart én zaterdag 14 april a.s. biedt 
de gemeente Alphen-Chaam haar inwoners de mo-
gelijkheid gratis snoeihout in te leveren.
U kunt het snoeihout dan tussen 09.00 en 13.00 
uur op onderstaande locaties inleveren:

Strijbeek:  op het terrein van V.O.F. Kennes aan de 
Goudbergseweg 11;

Riel:  op de composteerinrichting van Van 
Iersel, Biezenmortel aan de Schootjes-
baan. Door de ruimere opzet van dit 
terrein kan hier beter gemanoeuvreerd 
worden met groot materieel en is er een 
kortere wachttijd.

Het is NIET toegestaan om buiten deze dagen snoei-
hout in te leveren. U mag alleen snoeihout aanleve-
ren; dus geen stronken met zand of tuinafval zoals 
bladeren, gras etc. 
De inzamelingsactie geldt alleen voor inwoners van 
de gemeente Alphen-Chaam. Er kan dus naar een 
legitimatiebewijs worden gevraagd.

• 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 actie-
materiaal bestellen.
Aanmelden kan tot 
uiterlijk 10 maart.

• 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.

• Schuur achter woning aan de 
Bredaseweg 49 in Chaam gesloten 
na vondst hennepkwekerij

Een schuur achter de woning aan de Bredaseweg 
49 in Chaam is voor 6 maanden gesloten vanwege 
overtreding van de Opiumwet. Dat heeft burge-
meester Joerie Minses besloten. Politie en gemeen-
te kwamen deze hennepkwekerij op het spoor na 
een anonieme melding. Deze kwam op 16 januari 
2018 binnen via Meld Misdaad Anoniem. Dezelfde 
dag trof de politie in de schuur achter de woning 
een hennepkwekerij met 90 planten aan. Het is ver-
boden om dit pand te betreden van 19 februari 2018 
tot 19 augustus 2018. Met deze tijdelijke sluiting 
wil de gemeente Alphen-Chaam een eind maken 
aan drugsoverlast vanuit deze locatie. De gemeen-
te heeft omwonenden per brief geïnformeerd over 
deze maatregel.

Ervaart u drugsoverlast?
Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. 
De gemeente Alphen-Chaam en de politie gaan 
dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners 
is daarbij belangrijk. Burgemeester Minses roept 
u daarom op om het te melden als u drugsoverlast 
ervaren. Dat kan bij de politie via telefoonnummer 
0900-8844. Het kan ook geheel anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem (telefoonnummer 0800-7000). 
Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen 
daarna door naar de politie en gemeente Alphen-
Chaam.

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.
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