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

Officiële Bekendmakingen - week 16 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
5 april 2018, Hoefakker 1, 4861 BH
plaatsen dakkapel voorzijde woning
9 april 2018, Boskriek 19, 5131 HJ
plaatsen dakkapel
9 april 2018, Boskriek 17, 5131 HJ
plaatsen dakkapel
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
9 april 2018, Schellestraat 5, 5131 RH
herbouwen loods

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
11 april 2018, Kloosterstraat 8A, 4861 PB
verbouwen/renoveren bijgebouw
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 
9 april 2018, Baarleseweg 53, 5133 BB
saneren asbesthoudende dakbedekking
9 april 2018, Strijbeekseweg 29, 4856 AA
saneren asbest golfplaten
10 april 2018, Geersbroekseweg 21A, 4858 RE
saneren asbest dakbedekking van schuur

• Nationale dodenherdenking 4 mei 

4 mei staan we samen stil bij de slachtoffers van 
oorlogsgeweld en vervolging. Dat doen we in onze 
gemeente met een bijeenkomst in de Ledevaertkerk 
in Chaam gevolgd door een bloemlegging bij het 
monument voor het voormalig raadhuis in Chaam. 
Graag nodigen wij iedereen uit hierbij aanwezig te 
zijn. 

Het programma voor vrijdag 4 mei ziet er in hoofd-
lijnen als volgt uit:
19.15 uur: Begin herdenking in de Ledevaertkerk 

met lezingen, voordrachten, zang en 
muziek 

19.50 uur: Stille tocht naar het monument op het 
Raadhuisplein

20.00 uur: Twee minuten stilte gevolgd door het 
Wilhelmus, bloemlegging en toespraak 
door burgemeester mr. J.W.M.S. Minses

20.10 uur: Einde plechtigheid

Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam en het 
comité “4 en 5 mei” nodigen met name de nabe-
staanden van de slachtoffers die als gevolg van 
oorlogshandelingen zijn omgekomen, uit voor deze 
bijeenkomst. Ook kinderen worden in het bijzonder 
uitgenodigd om samen met hun ouders de herden-
king bij te wonen.
Wij vragen de mensen in de gemeente en met name 
degenen die in de buurt van het Raadhuisplein wo-
nen, de vlag halfstok te hangen.

• Verscherpte controles 

De gemeente Alphen-Chaam heeft bezorgde signa-
len ontvangen over toenemende drukte op o.a. Ter-
over en Pineind en andere omliggende wegen. Dit 
komt door de afsluiting van de N260 tussen Alphen 
en Baarle-Nassau. Ook vinden er werkzaamheden 
plaats aan de Schellestraat. Voor beide trajecten is 
een omleidingsroute ingesteld.
 
De gemeente neemt de signalen zeer serieus en 
heeft met de politie afgesproken dat er verscherpt 
toezicht plaatsvindt op de betreffende wegen ge-
durende de periode van de werkzaamheden. Inmid-
dels hebben er ook al snelheidscontroles plaatsge-
vonden. 
 

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

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant voert 
het bedrijf Boskalis Nederland de werkzaamheden 
aan de N260 uit. De werkzaamheden zijn naar ver-
wachting op vrijdag 21 april afgerond. Aan de Schel-
lestraat, van inrit Loonbedrijf Van Eijck tot aan de 
Boslust, vinden ook nog werkzaamheden plaats 
van 16 t/m 20 april. 

• Raadsakkoord en nieuw college

De fracties van CDA, GBA, GBSV, VVD en GSU zijn 
het op 12 april 2018 eens geworden over een  voor 
de periode 2018-2022. Dat betekent dat alle par-
tijen het akkoord steunen. 
Corry Janssen (CDA), Erik Wilmsen (GBA) en Frank 
van Raak (GBSV) zijn voorgedragen als wethouder. 
Het raadsakkoord zal in de vergadering van 19 april 
worden vastgesteld. Ook de benoeming van de wet-
houders zal dan plaatsvinden.
Volgens informateur Heleen van Rijnbach is “de 
bereidheid tot samenwerken groot en dat biedt een 
goede basis voor een daadkrachtig bestuur in de 
nieuwe raadsperiode”.

Portefeuilleverdeling
Ook over de portefeuilleverdeling in het college is 
op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Verdere 
afstemming vindt de komende weken plaats. De 
globale portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Minses
Bestuurlijke 
coördinatie, openbare 
orde en veiligheid, 
APV/evenementen, 
communicatie, 
toerisme en recreatie, 
handhaving, kunst en 
cultuur, Cittaslow.

Wethouder Janssen:
Taken Sociaal Domein, 
waaronder WMO, 
subsidiebeleid, 
volksgezondheid, 
jeugdbeleid, 
ouderenbeleid en 
onderwijs.

Wethouder Wilmsen
Bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunnin-
gen, Omgevingswet, 
duurzaamheid, 
volkshuisvesting, 
financiën.

Wethouder Van Raak
Leefbaarheid, afval 
en afvalverwerking, 
openbare 
werken, verkeer, 
economische zaken, 
werkgelegenheid, 
sociale zaken en 
werkvoorziening.

Het raadsakkoord kunt u 
vinden op onze website 
www.alphen-chaam.nl

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


