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

Officiële Bekendmakingen - week 14 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
22 maart 2018, Strijbeekseweg 60A, 4856 AB
bouwen schuur
22 maart 2018, Zandstraat 25, 5131 AB
bouwen bijgebouw
26 maart 2018, Gilzeweg 2, 4861 AT
plaatsen serre 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
22 maart 2018, Schellestraat 14 - 16, 5131 RJ
milieuneutraal veranderen inrichting
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. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
uitgebreide procedure
22 maart 2018, Markweg 15, 4856 AC
wijzigen bedrijf 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbe-
schikking wel gewijzigd.

26 maart 2018, Oosterwijksestraat 12, 5131 NM
afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik en 
uitvoeren bouwkundige werkzaamheden 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbe-
schikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep 
instellen. 

Volledige meldingen 
22 maart 2018, Cauwelaerseweg 16, 4858 RH
saneren asbest van schuur

• Hoe bereikt u nog makkelijker 
klanten, leden en vrijwilligers?

Bent u zelfstandig ondernemer? Of bestuurder van 
een vereniging? En wilt u graag op een makkelijke 
manier de inwoners van Alphen-Chaam bereiken? 
Dat kan via “OnsAlphenChaam”. Wij organiseren 
informatiebijeenkomsten op maandag 9 april in 
Chaam en op maandag 16 april in Alphen.

Wat is ‘OnsAlphenChaam’
“OnsAlphenChaam” is een website voor en door 
de inwoners van Alphen-Chaam, aangestuurd door 
inwoners die getraind zijn tot Buurtverbinder (vrij-
willigers). Zij willen graag u als lokale groep of on-
dernemer of bestuurder van een vereniging bij het 
platform betrekken. 

Waarom betrekken de Buurtverbinders u? 
Aan de ene kant omdat ze graag een zo compleet 
mogelijk overzicht willen laten zien op de website. 
En daar vormen de lokale bedrijven en verenigingen 
een belangrijk onderdeel van. Aan de andere kant 
geeft het platform u ook kansen. Om bijvoorbeeld 
uw klanten, uw vrijwilligers of uw (nieuwe)leden 
gemakkelijk te bereiken. Hierover gaan de Buurt-
verbinders u tijdens de informatieavond bijpraten. 
Zij  laten zien welke mogelijkheden er zijn en welke 
kansen het geeft als u met uw bedrijf of vereniging 
meedoet op ‘OnsAlphenChaam’.

Doet u al mee op ‘OnsAlphenChaam’?
Ook dan is een informatieavond nog steeds interes-
sant voor u! De website heeft zoveel mogelijkheden. 
Misschien heeft u die nog niet allemaal ontdekt. Er 
zijn ook veel interessante nieuwe toepassingen die 
de Buurtverbinders graag aan u uitleggen. 

Waar en wanneer?
- Maandag 9 april in het SKAC aan de Gilzeweg 12 

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

in Chaam 
- Maandag 16 april in het gemeentehuis aan het 

Willibrordplein 1 in Alphen. 
Beide avonden gaan van start om 19.30 uur en wor-
den naar verwachting rond 21.30 uur afgerond.

Is uw interesse gewekt en wilt u deelnemen aan 
een van deze bijeenkomst? Meld u dan aan!
U kunt aanmelden per email: 
info@onsalphenchaam.nl
Onder vermelding van uw naam, met hoeveel per-
sonen u komt en welke avond u wilt bijwonen. 
- Voor de bijeenkomst in Chaam
 graag vóór 6 april
- Voor de bijeenkomst in Alphen
 graag vóór 13 april
Kent u iemand waarvoor de bijeenkomst ook inte-
ressant kan zijn? U bent vrij om ook anderen uit te 
nodigen. 

Meer informatie?
Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar: 
06-51248345. De Buurtverbinders ontmoeten u 
graag op één van de avonden!

• Inzameling snoeihout

Op zaterdag 14 april a.s. biedt de gemeente Alphen-
Chaam haar inwoners weer de mogelijkheid 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 
uit Biezenmortel aan de Schootjesbaan. Door de 
ruimere opzet van dit terrein kunt u hier nu beter 
manoeuvreren met groot materieel en daardoor is 
de wachttijd korter.

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. Medewerkers kunnen 
dus naar uw legitimatiebewijs vragen.

• Afsluiting Schellestraat Alphen  
in week 15 en 16  
(9 tot en met 20 april)

Vanwege asfaltwerkzaamheden zal de Schel-
lestraat 2 weken afgesloten zijn. De werkzaamhe-
den worden in 2 fasen uitgevoerd.
Fase 1: Week 15 van 9 t/m 13 april: Rotonde Goe-
dentijd tot inrit Loonbedrijf van Eijck
Fase 2: Week 16 van 16 t/m 20 april: Inrit Loonbe-
drijf Van Eijck tot Boslust

Het verkeer wordt gedurende de afsluiting met be-
hulp van borden omgeleid.

Let op!
In dezelfde periode is de provinciale weg N260 van 
Alphen naar Baarle-Nassau afgesloten in verband 
met de aanleg van een rotonde ten behoeve van de 
nieuwe rondweg in Baarle-Nassau.
Ook voor deze afsluiting is een omleiding ingesteld.
Let daarom op de juiste letters op de volgpijlen be-
horende bij de omleidingsroutes!
De letters “S” en “N” hebben betrekking op de om-
leidingsroutes voor de Schellestraat.
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• Afscheid raadsleden
Tijdens de raadsvergadering van 
dinsdag 27 maart nam de ge-
meenteraad van Alphen-Chaam 
afscheid van 4 raadsleden: Jan 
Vergouwen, Jenny Schram-Wou-
terse, Frans Aerts en Marianne 
Hessels-Brock. Voor de laatste 
drie was er ook een Koninklijke 
Onderscheiding, namens Zijne 
Koninklijke Hoogheid Koning 
Willem-Alexander, die werd 
uitgereikt door burgemeester 
Joerie Minses. Alle drie zijn ze 
onderscheiden voor minimaal 
12 jaar raadslidmaatschap. 
Dhr. Vergouwen was al in het 
bezit van een “lintje”. Naast de 
onderscheiding kregen zij van 
de burgemeester ook nog een 
sculptuur en een bos bloemen. Een bos bloemen kregen ook de overige raadsleden als dank voor hun 
inzet in de afgelopen raadsperiode.


