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

Officiële Bekendmakingen - week 28 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
26 juni 2018, Ballemanseweg 3, 4855 AP
verbouwen bestaande schuur
28 juni 2018, Korenbloem 32, sectienr: H1943
bouwen woonhuis
29 juni 2018, Galderseweg 50, 4855 AJ
bouwen 2 onder 1 kap woning
29 juni 2018, Weegbree 14, 5131 HH
bouwen woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
29 juni 2018, Gilzeweg 2, 4861 AT
plaatsen serre
2 juli 2018, Korte Bedde 13, 5131 WE
bouwen 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. 

Volledige meldingen
28 juni 2018, Bredaseweg 74, 4861 TD
vervangen asbesthoudend dak

Melding akkoord
27 juni 2018,  Grazenseweg 4, 4856 BB
veranderen bedrijf
28 juni 2018, Weegbree 20, 5131 HH
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Veteranendag 2018

Op zaterdag 7 juli ontving burgemeester Minses 
18 veteranen, met partner of introduce, uit onze 
gemeente, voor de jaarlijkse gemeentelijke Vetera-
nendag. 

Speciale gasten waren Dhr. Rien Keij en zijn part-
ner. Dhr. Keij is maandag 2 juli onderscheiden met 
de militaire dapperheidsonderscheiding Het Vlie-
gerkruis. 

Na een welkom door burgemeester Joerie Minses 
en een kopje koffie of thee, vertrok de groep naar 
de vliegbasis Gilze-Rijen. Daar brachten ze een be-
zoek aan de Traditiekamer. Daar is de geschiedenis 
van de vliegbasis van 1830 tot nu te zien. 

Sinds een aantal jaren organiseren we als gemeen-
te een gemeentelijke veteranendag, op de zaterdag 
na de landelijke veteranendag. Hiermee spreken 
we als gemeente onze waardering uit voor de inzet 
van veteranen voor vrede en veiligheid, vroeger en 
nu en waar ook ter wereld.
Alle veteranen die ingeschreven staan bij het Ve-
teraneninstituut krijgen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging van burgemeester Minses. Maar ook 
veteranen die niet ingeschreven staan bij het insti-
tuut zijn van harte welkom.

• Vliegerkruis voor dhr. Keij  
uit Chaam

Op maandag 2 juli ontving luitenant-kolonel vlieger 
dhr. Rien Keij (Koninklijke Luchtmacht) uit Chaam 
de militaire dapperheidsonderscheiding Het Vlie-
gerkruis uit handen van de Minister van Defensie 
mevr. Ank Bijleveld-Schouten. Deze bijzondere 
onderscheiding werd hem bij Koninklijk Besluit 
toegekend voor zijn inzet tijdens de operatie Allied 
Force (luchtacties tegen het voormalig Joegoslavië) 
in 1999. Het Vliegerkruis is in 1941 ingesteld en is 
bedoeld voor Nederlandse militairen die - geduren-
de één of meerdere vluchten ten behoeve van de 
Nederlandse Staat in een vliegtuig - zich door da-
den van initiatief, moed en volharding, tegenover 
de vijand of in verband met vijandelijke actie, heb-

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

ben onderscheiden. De ceremonie vond plaats op 
het terrein van de Koning Willem III Kazerne te Apel-
doorn. Burgemeester Minses was bij de ceremonie 
aanwezig en feliciteerde dhr. Keij na afloop van de 
indrukwekkende plechtigheid namens het gemeen-
tebestuur van Alphen-Chaam.

• Op zondag 1 juli organiseerde 
Buurtvereniging Geersbroek haar 
jaarlijkse buurtdag bij Anneville.

Het thema van deze buurtdag was dit jaar “We Are 
Food”. Buurtgenoten maakten voor elkaar een lek-
kere Brabantse maaltijd klaar, die ‘s avonds op 
het grote grasveld gezamenlijk werd genuttigd. 
Een mooie manier om mensen samen te brengen 
rondom de thema’s gezond voedsel en gezonde 
community.

• Komt u ook naar de tentoonstelling 
“Zonder boer geen voer”? 

Komt u ook naar de tentoonstelling “Zonder boer 
geen voer”? Tot en met 20 augustus kunt u op een 
leuke, interactieve manier zien hoe vroeger ons 
eten werd verbouwd en hoe we dat nu doen. U komt 
ook meer te weten over het boerenleven vroeger en 
nu.  Dit thema past uitstekend in het “We are food”-
jaar van de gemeente Alphen-Chaam.

De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud; 
misschien is het een leuk idee om in de komende 
vakantieperiode een kijkje te gaan nemen met uw 
(klein-) kinderen. Er zijn verschillende lees-, kijk- 
en doe-kisten die ons meenemen naar het boeren-
leven van vroeger. De tentoonstelling vertelt een 
lokaal verhaal en de  archeologische stukken die 
te zien zijn, zijn allemaal afkomstig uit onze omge-
ving.

Deze bijzondere tentoonstelling kunt u bekijken in 
CC Den Heuvel in Alphen. Wilt u meer informatie? 
Kijkt u dan op http://tgoeieleven.nl/zonder-boer-
geen-voer/

• Ondernemers en overheid werken 
samen aan kwaliteit en veiligheid 
recreatieparken 

We hebben in de gemeente Alphen-Chaam veel 
campings en chaletparken. Een kwalitatief goed en 
gevarieerd aanbod trekt gasten naar onze gemeen-
te en regio. Een recreatiepark hoort veilig te zijn en 
zich te houden aan de wet- en regelgeving. Illegale 
praktijken horen er niet thuis. 
Samen met de ondernemers van tien recreatiepar-
ken, politie, brandweer en milieudienst investeren 
we als gemeente in kwaliteit en daarmee in de goe-
de reputatie van deze parken. 

Welke stappen volgen we?
Met de ondernemer van elk recreatiebedrijf stellen 
we een plan van aanpak op. Voor alle deelnemende 
partijen betekent het dat er misschien iets verbe-
terd moet worden. Afhankelijk van wat we tegenko-
men, schakelen we waar nodig meer deskundigen 
in.

Als eerste stap in de aanpak gaan we met elkaar in 
gesprek. We bekijken wat gaat goed en wat beter 
kan. Dit gesprek vindt plaats op het recreatiepark. 
We noemen het een ‘schouw’ omdat we samen met 
de ondernemer gaan kijken op het park en erover 
praten. We leggen de afspraken vast in een verbe-
terplan. Voor elk park maken we een apart plan. 

Wat zijn tot nu toe de resultaten?
We hebben negen van de tien bedrijven bezocht. 
Alle schouwen geven een positief beeld met enkele 
verbeterpunten. 

Wat zijn de vervolgstappen?
Na de schouw van het tiende en laatste park, in de 
loop van dit jaar, maken we de totaalbalans op. 
Daarmee is onze inzet nog niet afgerond. Op basis 
van de bevindingen en resultaten van het project 
formuleren we vervolgens een aanpak voor een 
volgende fase van het project. Zo blijven we geza-
menlijk investeren in een gezonde en toekomstbe-
stendige toeristisch-recreatieve sector in Alphen-
Chaam.


