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Officiële Bekendmakingen - week 11 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
26 februari 2018, Kapelweg 2, 4861 CH
intrekken verleende omgevingsvergunning (2011) 
voor hebben varkenshouderij
5 maart 2018, Galderseweg 6, 4855 AH
renoveren langgevelboerderij 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
5 maart 2018, Weegbree 22, 5131 HH
bouwen woning
5 maart 2018, Weegbree 12, 5131 HH
bouwen vrijstaande woning met bijgebouw
7 maart 2018, Sligtmaan 8, 5131 GC
plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak
7 maart 2018, Korenbloem 7, (Bollemeer kavel 7) 
Galder
bouwen woonhuis met bijgebouw 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
14 februari 2018, Kapelweg 2A, 4861 CH
saneren asbest van schuur
6 maart 2018, Huisdreef 1, 5131 NH
saneren asbest

Melding akkoord 
7 februari 2018, Kwaalburg 23, 5131 NC
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• De gemeentekieswijzer  
staat online

Op welke partij gaat u stemmen op 21 maart? Mis-
schien dat die keuze wat gemakkelijker wordt als 
u naar www.gemeentekieswijzer.nl/alphenchaam 
gaat en daar de gemeentekieswijzer invult. Dit is 
een initiatief van de regionale dagbladen. Bij deze 
Kieswijzer zijn de onderwerpen en de stellingen be-
paald op basis van een enquête onder lezers, aan-
gevuld met kennis van de lokale politiek van een 
journalist in onze gemeente.

• Verkiezingskrant 
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Deze week valt de verkiezingskrant bij u op de mat. 
Hierin staan onder andere interviews met de lijst-
trekkers van de vijf partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Zij vertellen wat voor 
hun partij belangrijk is en waar zij aan willen wer-
ken de komende jaren.

Er staat ook allerlei praktische informatie in deze 
krant; waar u kunt gaan stemmen, wat u moet mee-
nemen naar het stembureau en hoe u eventueel ie-
mand kunt machtigen om voor u te gaan stemmen. 

Mocht u de krant vrijdag 16 maart nog niet hebben 
ontvangen, neem dan contact op met Drukkerij de 
Jong, 013-5075555 of uitgeverij@emdejong.nl 

• 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.

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

• Effe buurten! 
Voor iedereen. 

Elke dinsdag tussen 
13.00 en 16.00 uur en 
op woensdag tussen 
09.00 en 12.00 uur. 
In Alphen in Den Heu-
vel en in Chaam in het 
SKAC-gebouw

• Doe mee aan de Landelijke 
Opschoondag op 24 maart!

Wilt u, alleen of samen 
met uw buurtgenoten, 
uw buurt schoonma-
ken? Doe dan mee 
aan de Landelijke Op-
schoondag op zater-
dag 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 hebben 
een brief met inschrijfformulier ontvangen. Heeft u 
vragen of geen formulier ontvangen? Mail dan naar 
opschoondag@abg.nl 

• Referendum over de Wet 
op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017

Op 21 maart wordt er in Nederland ook gestemd 
voor een raadgevend referendum over de Wet op 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 
2017). Deze wet bepaalt: 
• de taken en bevoegdheden van de Algemene In-

lichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Mi-
litaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD); 

• de voorwaarden die gelden voor de inzet van 
deze bevoegdheden; 

• hoe het toezicht is geregeld. 

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak 
om u als kiezer te informeren over de wet waarover 
dit referendum wordt gehouden. Deze informatie 
vindt u op www.referendumwiv2017.nl.

• Vijf partijen om op te 
stemmen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op  woens-
dag 21 maart doen er vijf partijen mee. Het Centraal 
Stembureau heeft de geldigheid van de partijlijsten 
en de nummering vastgesteld. De nummering is 
gebaseerd op de uitslag van de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2014:
1 CDA 1436 (4 zetels)
2 Gemeenschaps Belangen Alphen 
 (GBA) 1426 (4 zetels)
3 Gemeenschapsbelangen 
 SamenwerkingsVerband 
 (GBSV) Chaam 1285 (3 zetels)
4 Gemeentebelangen Galder, 
 Strijbeek, Ulvenhout AC (GSU) 342 (1 zetel)
5 VVD 341 (1 zetel)

Inmiddels hebben we de grens van 10.000 inwo-
ners overschreden. Om die reden verdelen we dit 
jaar geen 13 maar 15 zetels. Dit is wettelijk zo be-
paald. De kandidatenlijsten heeft u per post ont-
vangen. U vindt deze ook op www.alphen-chaam.
nl/verkiezingen

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


