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

Officiële Bekendmakingen - week 26 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
13 juni 2018, Schellestraat 16, 5131 RJ
uitbreiden bedrijfswoning en bijgebouw
14 juni 2018, Dorpsstraat 88a, 4861 AD
kappen boom
19 juni 2018, Heikantsestraat 1, 4861TH
bouwen houten hobbyschuur
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
19 juni 2018, Hoefakker 1, 4861 BH
plaatsen dakkapel voorzijde woning
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 aanwezigheidsvergunning 
kansspelautoma(a)t(en)
20 juni 2018, Dorpsstraat 44, 4861 AC Chaam 
1 kansspelautomaat voor 2018
20 juni 2018, Dorpsstraat 20-22, 4861 AC Chaam 
2 kansspelautomaten voor 2018
20 juni 2018, Galderseweg 18 4855 AH Galder, 
1 kansspelautomaat voor 2018

• Raadsvergadering:  
donderdag 5 juli 2018 

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam – 
19.30 uur. 

Agenda
De raad behandelt onder andere de volgende on-
derwerpen”:
8. het kennisnemen van de begroting ABG 2019 en 

eventueel een zienswijze indienen
9. vaststelling van de jaarstukken 2017 gemeente 

Alphen-Chaam en bestemming van het reke-
ningresultaat 2017 

• 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 Heuvel en in Chaam in het SKAC-
gebouw.

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

• Project CittasTour basisscholen

De afgelopen weken hebben de leerlingen van de 
hoogste groepen van de basisscholen in onze ge-
meente gewerkt aan het project CittasTour. Onder-
deel van het programma is een onderlinge uitwis-
seling tussen de dorpskernen van onze gemeente; 
een “ontdeekingsreis in je eigen gemeente”. De 
leerlingen van groep 7/8 van de Mattheusschool uit 
Galder bezochten de kern Alphen om een tocht te 
lopen die was bedacht en uitgezet door groep 7/8 
van de Willibrordusschool. 

De kinderen van de Willibrodusschool uit Alphen 
zijn op bezoek geweest in Galder. Ook de Drie-
sprong en basisschool het Beekdal gaan een ver-
kenningstocht maken.
(foto: Huub van Rheenen)

• Gemeentehuis eerder gesloten 
op 5 juli

Vanwege een personeelsbijeenkomst is het ge-
meentehuis op donderdag 5 juli om 15.30 uur 
gesloten in plaats van om 17.00 uur. 

• Prijswinnaar vliegtuigtocht  
20-jarig bestaan Alphen-Chaam 
verzilverde zijn prijs

Vorig jaar vierden we het 20-jarig bestaan van de 
gemeente Alphen-Chaam. In alle kernen organi-
seerden we een avond waarbij we veel inwoners 
mochten ontmoeten. De verloting van een prijs per 
kern was ook een onderdeel van het programma. 
Winnaar Kees Sol uit Ulvenhout verzilverde onlangs 
zijn prijs; een vliegtuigtocht boven de gemeente 
Alphen-Chaam. “Het was een zeer imponerende 
vlucht, waar we met plezier aan terugdenken”. 

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

• Supporter worden van Cittaslow? 
Kijk op www.alphen-chaam.nl 
en vul het digitale formulier in. 

Er zijn géén kosten aan verbonden.


