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

Officiële Bekendmakingen - week 37 / 2018
• OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
31 augustus 2018, Baarlesebaan 2, 5131 RP
wijzigen bestaande omgevingsvergunning 
3 september 2018, Druisdijk 9, 5131 NP Alphen
het realiseren van een mestsilo
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
30 augustus 2018, Galderseweg 50, 4855 AJ
bouwen twee-onder-één kap woning
3 september 2018, Korenbloem 32, sectienr: H1943 
(18ZK03018)
bouwen woonhuis
4 september 2018, langs N639 tussen Chaamse-
weg 6 en Bredaseweg 59 in Chaam
rooien bomen (18ZK03365)
4 september 2018, Korte Bedde 11, 5131 WE
bouw woonhuis en aanleggen uitrit
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
27 augustus 2018, Goudbergseweg 3, 4856 AD
slopen achtergevel schuur
27 augustus 2018, Ulicotenseweg 31a, 4861 RS
slopen kippenhok en gedeelte van aanbouw
30 augustus 2018, Dorpsstraat 88a, 4861 AD
formaliseren bouwkundige sloop
3 september 2018, Dorpsstraat 30, 4861 AC
saneren asbest dakbeplating

• Wie wordt de winnaar van de 
Cittaslow-ondernemersaward 
Alphen-Chaam 2019?

Bent u of kent u een 
ondernemer die het ge-
dachtengoed van Citta-
slow actief uitdraagt en 
in de praktijk brengt? 
Meld dit bedrijf dan 
aan! 
Burgemeester Minses 
reikt de Cittaslow-on-
dernemersaward uit tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2019. 
De winnaar krijgt een trofee, een oorkonde en pu-
blicitaire aandacht. 

Wie volgt Landgoed de Hoevens op?
Twee jaar geleden won Landgoed de Hoevens de 
Cittaslow-ondernemersaward. In 2015 was de win-
naar Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch en in 2013 
werd de eerste Cittaslow-award uitgereikt aan Van 
Puijenbroek Installaties B.V.
De winnaar zet zich in voor het Cittaslow-gedach-
tengoed door uit te blinken in milieuprestaties, het 
maken van streekproducten, het leveren van een 
bijdrage aan de cultuurhistorie of het uitdragen van 
een van de andere kenmerken. 

Hoe kunt u zich aanmelden of een ondernemer 
voordragen?
Een ondernemer of bedrijf voordragen kan tot en 
met donderdag 4 oktober 2018. U kunt uw voor-
dracht sturen naar de bedrijfscontactfunctionaris 
van de gemeente, Esther Reijnen via EstherRe-
ijnen@abg.nl. In de voordracht moet staan waarom 
u juist dat bedrijf voordraagt. 

In de jury zitten de voorzitter van ondernemersver-
eniging OCT, de winnaar van de vorige editie, Land-
goed de Hoevens en de bedrijfscontactfunctionaris 
van de gemeente. De voorwaarden en procedure 
tot uitreiking van de Cittaslow-ondernemersaward 
vindt u op www.alphen-chaam.nl 

• Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren (BOA’s) actief  
op Twitter 

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) 
zijn vanaf nu te volgen via Twitter @abg_boa. De 
BOA’s twitteren over het werk dat zij doen voor onze 
gemeente. Daarnaast informeren zij u over diverse 
onderwerpen en geven zij bruikbare tips.
Als u een BOA wilt spreken kunt u bellen met het 
algemene nummer van de gemeente 14 013 of een 
mail sturen naar boa@abg.nl. U kunt via Twitter 
geen meldingen doen bij de BOA’s. 

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

• CJG Breda: nieuwe training 
cursusleider GLOW

CJG Breda zoekt enthousiaste vrijwilligers die een 
training willen volgen tot workshopleider GLOW. 
GLOW bestaat uit vijf workshops voor kinderen tus-
sen de 8 en 12 jaar. In deze workshop maken kin-
deren kennis met hun eigen gedachten, emoties en 
lichaam. Door middel van doen, voelen en bewegen 
komen kinderen erachter dat ze meer kunnen dan 
ze zelf dachten. Dit alles volgens het principe; je 
bent goed zoals je bent! 
Op 31 oktober start CJG met een nieuwe training tot 
workshopleider GLOW. Dit “Train-de-Trainertraject” 
is bedoeld voor mensen die de ambitie hebben om 
onder supervisie van CJG Breda workshops te gaan 
geven aan groepen kinderen. Je geeft deze op vijf 
woensdagmiddagen en altijd samen met een an-
dere vrijwilliger. 

Meer informatie hierover vind je op www.cjgbreda.
nl/vrijwilligers/cursusleider

Aanmelden
Ben je enthousiast en wil je je hieraan verbinden 
en kun je op 31 oktober, 14 en 28 november? Stuur 
dan een mail naar sanne.bouw@cjgbreda.nl. Wij 
nemen dan contact met je op over je deelname en 
de voorwaarden.

• Kent u iemand die voor een 
gemeentelijke onderscheiding in 
aanmerking komt? 

Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam kunnen, 
onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking ko-
men voor een gemeentelijke onderscheiding. 

Welke onderscheidingen zijn er in onze gemeente?
Het ereteken: dit is een blijk van waardering en 
erkentelijkheid die we uitreiken aan inwoners die 
in maatschappelijke of culturele zin veel betekend 
hebben voor (een deel van) de plaatselijke ge-
meenschap.
Een penning van verdienste: dit is een erkenning 
voor inwoners die Nederlands, 
Europees of Wereldkampioen 
zijn geworden, of een andere 
bijzondere prestatie hebben 
geleverd, in een bepaalde tak 
van sport (bij een vereniging die 
is aangesloten bij het NOC/NSF).

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
een onderscheiding kunt u vinden op onze website 
www.alphen-chaam.nl/onderscheiding 

Kent u iemand die eventueel in aanmerking komt?
Als u iemand wil voordragen, schrijft dan een brief 
aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 51310 
AA Alphen (N-Br) met vermelding “Vertrouwelijk, 
Kabinet”. Naast natuurlijk de naam van degene 
die u voordraagt, moet u ook duidelijk omschrijven 
waarom u vindt dat deze persoon een gemeentelij-
ke onderscheiding verdient. Uw verzoek moet voor 
1 november binnen te zijn.

Wie beoordeelt het verzoek?
Het college van burgemeester en wethouder beslist 
uiteindelijk over de eventuele toekenning. Ze hou-
den hierbij rekening met de richtlijnen. 

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeen-
te reikt de burgemeester de onderscheiding uit.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Elly Meeuwsen, telefonisch via: 088-3821430 of 
per mail via ellymeeuwsen@abg.nl 

• Ander Whatsapp-nummer 
gemeente

Sinds 1 september 
heeft de gemeente 
Alphen-Chaam een 
ander Whatsapp-
nummer. 
Dat is: 06 10860874
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