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

Officiële Bekendmakingen - week 41 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
2 oktober 2018, Bredaseweg 50, 4861 TD
bouwen van een kelder

Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
27 september 2018, Wildertstraat 33-08, 4861 PS
bouwen schuur
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 reguliere 
procedure
27 september 2018, Goedentijd 59, 5131 NS
afwijken bestemmingsplan t.b.v. verbrede land-
bouw en nevenactiviteiten
3 oktober 2018, Engelbertstraat 1, 5131 BJ
bouwen carport
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 september 2018, Smidshof 7, 4855 AZ
saneren asbest dak 

• 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 verdien-
ste: dit is een erkenning 
voor inwoners die Ne-
derlands, Europees of 
Wereldkampioen zijn 
geworden, of een an-
dere bijzondere pres-
tatie 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, op 2 januari 2019, reikt de burgemeester de on-
derscheiding 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

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

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

Bent u of kent u een 
ondernemer die het 
gedachtengoed van 
Cittaslow actief uit-
draagt en in de prak-
tijk brengt? Meld dit 
bedrijf dan aan! 
Burgemeester Minses 
reikt de Cittaslow-on-
dernemersaward uit 
tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst op 2 januari 2019. De winnaar krijgt 
een trofee, een oorkonde en publicitaire 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 woensdag 17 oktober 2018. U kunt uw voor-
dracht doorgeven aan de bedrijfscontactfunctiona-
ris 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 

• Bent u de parttime hero  
die wij zoeken?

De brandweer Chaam is op zoek naar nieuwe col-
lega’s. Is een parttime baan als brandweerman- of 
vrouw iets voor u? Als parttime hero doet u precies 
hetzelfde werk als de beroepscollega’s: u redt men-
sen, blust branden, bestrijdt ongevallen met ge-
vaarlijke stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers uit 
auto’s etc. 

Komt u ook naar een informatieavond?
Heeft u interesse en wilt u meer weten? Dan nodi-
gen wij u van harte uit voor één van de  informatie-
avonden voor parttime hero’s. De eerste informatie-
avond is op maandag 22 oktober om 20.00 uur. De 
tweede is op dinsdag 30 oktober om 20.00 uur. De 
bijeenkomsten vinden plaats in de brandweerka-
zerne in Chaam (Florijnstraat 7a). U ontvangt tijdens 
de avonden meer informatie over de verschillende 
taken en rollen van de brandweer, opleidingen en 
trainingen. Er zijn ook brandweerlieden aanwezig 
om u te vertellen over hun werk.

Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden voor een 
informatiebijeenkomst?
U kunt zich aanmelden voor één van de informatie-
avonden bij Lonneke Routs. Zij is te bereiken via 
clustermidden@brandweermwb.nl of via telefoon-
nummer 088-2250650. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Gerben van den Ouweland van de 
brandweerpost Chaam. Hij is bereikbaar via tele-
foonnummer 06-22205209. 

Wilt u direct uw interesse kenbaar maken voor de 
functie van parttime hero? Dat kan via www.brand-
weer.nl/parttimehero 


