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

Officiële Bekendmakingen - week 13 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
21 maart 2018, Hoefakker 23, 4861 BH 
aanbouwen erker aan voorzijde woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

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:
22 maart 2018, Baarlesebaan ong., Alphen
actualiseren vergunning Motorcrossclub Alphen
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 3 april 2018 
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in 
Alphen. Na het maken van een afspraak kunnen de 
stukken worden ingezien.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan iedereen, een ziens-
wijze, bij voorkeur schriftelijk, over het ontwerp 
naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan het college van burgemeester en wet-
houders, postbus 3, 5130 AA, Alphen.
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u 
ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ont-
werpbeschikking en u  belanghebbende bent. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
16 maart 2018, Bouwerij 7, 4855 AM
kappen 2 bomen
16 maart 2018, diverse locaties Alphen, Chaam, 
Galder en Strijbeek
kappen 65 bomen (18ZK00327)
20 maart 2018, Speelveld 1, 5131 AW
wijzigen constructie en veranderen gevelaanzicht
21 maart 2018, De Leeuwerik 1a, 4859 AC
plaatsen 2 bijgebouwen
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 
15 maart 2018, Galderseweg 91, 4855 AG
saneren asbest van schuren
15 maart 2018, Ulicotenseweg 50, 4861 RT
saneren asbest van schuur
20 maart 2018, Bredaseweg 60, 4861 TD
saneren asbest van schuur
20 maart 2018, Geersbroekseweg 25B, 4858 RE 
saneren asbest van agrarische bedrijfsgebouwen
20 maart 2018, Terover 1A, 5131 RA
saneren asbest van opslag
21 maart 2018, Galderseweg 49, 4855 AE
saneren asbest uit woning

Melding akkoord 
22 maart 2018, Van Gaverenlaan 10B, 5131 CT
brandveilig gebruik van gymzaal Alphen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Koninklijke Onderscheiding voor 
mevrouw Frijters-Braun uit Alphen

Op woensdag 21 maart reikte burgemeester Joerie 
Minses een Koninklijke Onderscheiding uit aan 
mevrouw Frijters-Braun. Ze nam afscheid van de 
KBO, afdeling Alphen, tijdens de Algemene Leden-
vergadering van deze vereniging. Ze werd compleet 
verrast; door de burgemeester, maar ook door de 
komst van haar kinderen en familie. Burgemees-
ter Minses noemde haar een “top-vrijwilligster”. 
Ze was vanaf 2002 vice-voorzitster/secretaresse 
van de KBO. Verder is ze nog vrijwilligster in het 
Grandcafé De Hoogt, coördinator van de plaatse-
lijke verkoopafdeling van de zomerzegels van het 
Nationaal Ouderenfonds en was ze lid van de WMO-
raad in de gemeente Alphen-Chaam en lid van de 
seniorenraad. Mevrouw Frijters is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 

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

• De verkiezingen zijn voorbij. En nu?

De stemmen zijn geteld: het is duidelijk welke par-
tijen in de gemeenteraad komen en hoeveel ze-
tels ze hebben: CDA 4, GBA 4, GBSV 4, VVD 2 en 
GSU 1. Het komt bijna nooit voor dat één partij een 
meerderheid heeft in de gemeenteraad. In Alphen-
Chaam is dat ook niet zo. Daarom moeten partijen 
gaan samenwerken. Meestal zoekt de grootste par-
tij uit met welke andere partijen ze het beste kan 
samenwerken. 

Afspraken vastleggen 
Partijen vinden niet allemaal dezelfde dingen be-
langrijk. Ze moeten daarom goede afspraken ma-
ken voor de komende vier jaar. Daarbij krijgen de 
partijen nooit helemaal hun zin. De partijen die 
gaan samenwerken, leggen de afspraken vast in 
een akkoord; het zogenaamde coalitieakkoord. In 
dit akkoord kun je lezen welke plannen de samen-
werkende partijen hebben voor de gemeente.
De samenwerkende partijen (coalitiepartijen) leve-
ren de wethouders voor het gemeentebestuur. Die 
gaan er samen met de burgemeester voor zorgen 
dat de afgesproken plannen worden uitgevoerd.

Wat staat er op de planning?
Op vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag van 
de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend ge-
maakt. Op donderdag 29 maart vindt de installatie 
van onze nieuwe gemeenteraad plaats. De eerste 
raadsvergadering is dan 19 april. Tussen die twee 
data gaan de partijen aan de slag om een coalitie 
(samenwerking) te vormen. 

• Definitieve uitslagen 
gemeenteraadsverkiezingen

De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsver-
kiezingen voor Alphen-Chaam zijn bekend.
opgeroepenen .............................................. 8134
geldige stempas ........................................... 4654
geldig volmachtbewijs ....................................506
geldige kiezerspas ..............................................0
toegelaten kiezers ......................................... 5160
geldige stembiljetten ....................................5099
blanco stembiljetten .........................................36
ongeldige stembiljetten .................................... 21
aangetroffen stembiljetten .............................5156
meer stembiljetten dan toegelaten kiezers  ..........5
minder stembiljetten dan toegelaten kiezers  ......9
kiezers met stembiljet hebben niet gestemd ........ 1
er zijn te weinig stembiljetten uitgereikt ..............0
er zijn te veel stembiljetten uitgereikt ..................0
geen verklaring ................................................. 13
andere verklaring ................................................0

Zetelverdeling
• CDA ..............................................................4
• GBA .............................................................4
• GBSV ...........................................................4
• VVD ..............................................................2
• GSU ............................................................. 1

CDA
1. Janssen-Janssen, C.F. ...............................569
2. de Wit, D.C. ................................................99
3. van Dongen, J.P.D. .....................................115
4. Hendrickx, A.W.M. ...................................... 81
GBA
1. Bijlsma, J. ................................................. 579
2. Huismans, N.J.A........................................ 100
3. Wilmsen, E.F.A. ..........................................33
4. Berben, T.A.J. ........................................... 123
GBSV
1. van Raak, F.G.A. ....................................... 585
2. Willemstein, J.S.A. .................................... 247
3. in ‘t Veld, W. ...............................................86
4. Deckers, D.J.C. .......................................... 136
GSU
1. van den Brandt, W.J.A.M. .......................... 179
VVD
1. Huijben, A.P.W.M. ....................................276
2. Kleiren, B.W.J. ............................................47

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


