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

Officiële Bekendmakingen - week 45 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
25 oktober 2018, Florijnstraat 12, 4861 BW
uitbreiden bedrijfsruimte
26 oktober 2018, Oude Baan 1, 4861 RM
milieu neutraal wijzigen bedrijf
31 oktober 2018, Kleistraat 11, 4861 CA
2 platanen kandelaberen en 8 beuken rooien
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
26 oktober 2018, Schellestraat 16, 5131 RJ
uitbreiden bedrijfswoning en bijgebouw
26 oktober 2018, Gilzeweg ong.(Bavelseweg 170 
Molenschot)
oprichten zorgboerderij als nevenactiviteit en 
plaatsen woonunit
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
26 oktober 2018,Terover 24a, 5131 RB
vervangen asbest daken

Melding akkoord
26 oktober, Bosweg 6, 4861 PG
aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten in-
richtingen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Raadsvergadering:  
donderdag 15 november 2018 

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

Agenda
In deze vergadering zal de gemeenteraad onder an-
dere de onderstaande agendapunten behandelen. 
- Vaststellen richtlijnen begrotingen 2020 Ver-

bonden Partijen West-Brabant
- Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrap-

portage 2018

• Begrotingswebsite gemeente 
Alphen-Chaam bekijken?

Benieuwd naar de begroting 2019 van de gemeente 
Alphen-Chaam? Op de website http://alphen-
chaam.begroting-2019.nl/ leest u alles over de ge-
meentelijke begroting.

• Bekendmaking Coördinatieregeling 
Ontwerp bestemmingsplan 
Hofstade 1 te Alphen en ontwerp-
omgevingsvergunning Hofstade 1 
te Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben op 30 oktober 2018 het 
ontwerp bestemmingsplan Hofstade 1 te Alphen 
vrijgegeven om voor een periode van zes weken ter 
inzage te leggen. Het bestemmingsplan wordt geco-
ordineerd voorbereid met de ontwerp-omgevings-
vergunning voor het bouwproject op Hofstade 1 te 
Alphen. De terinzagelegging is op 1 november 2018 
gepubliceerd in de Staatscourant. Iedereen krijgt 
van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 
de gelegenheid een zienswijze in te dienen. U kunt 
het ontwerp bestemmingsplan tijdens openingstij-
den inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als 
u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid 
dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U 
kunt online een afspraak maken via www.alphen-
chaam.nl, door te bellen naar ons algemene num-
mer 14013. U kunt het plan ook bekijken op de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPHofstade1-ON01. 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de ge-
meentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

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

• Buurtsportcoaches zijn er voor 
sport en bewegen 

Sporten is gezond en houd je actief. Op verschil-
lende manieren daagt de gemeente iedereen uit om 
te sporten en te bewegen. De (buurt)sportcoaches 
verzorgen sport- en beweegactiviteiten voor jong en 
oud. 

Wat doen de (buurt)sportcoaches?
De gemeente werkt met (buurt)sportcoaches. Zij 
verzorgen alle gymlessen en naschoolse sportpro-
gramma’s op de basisscholen in onze gemeente. 
Maar ook sportdagen en schoolsporttoernooien, 
sportprogramma’s voor groepen van de plaatselijke 
KBO’s, projecten bij sportverenigingen en beweeg-
programma’s voor chronisch zieken. 

Ondersteuning nodig bij uw eigen sport- en 
beweegactiviteit?
Heeft uw organisatie plannen om sport- of beweeg-
activiteiten te organiseren? Wilt u daarbij onder-
steuning van een sportcoach? Neem dan contact 
op met Martin Gommers van de gemeente. Hij is 
bereikbaar via 088-3821206 of 06-20011698 of per 
mail martingommers@abg.nl. 

• Heeft u plannen voor een 
mantelzorgwoning?

De eerste stap is een gesprek met de gemeente. 
Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke 
Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverle-
ning bespreken samen met u al uw plannen en wen-
sen. Een gesprek vraagt u aan met een formulier dat 
op www.alphen-chaam.nl/mantelzorg staat. Daar 
vindt u ook meer informatie.

• Bent of kent u een kampioen?  
Meld u dan aan.

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampi-
oenen en mensen die op een of andere manier in 
2018 een bijzondere prestatie leverden. Het ge-
meentebestuur wil deze mensen graag in het zon-
netje  zetten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 
woensdag 2 januari 2019. 
Om er zeker van te zijn dat we niemand over het 
hoofd zien vragen wij aan de kampioenen om zich 
aan te melden. Kent u of bent u een kampioen, een 
kampioensteam of iemand die een bijzondere pres-
tatie heeft geleverd in 2018, laat het ons weten via 
ellymeeuwsen@abg.nl. Opgeven kan tot en met 1 
december 2018. De richtlijnen voor wie in aanmer-
king kan komen vindt u op www.alphen-chaam.nl/
onderscheidingen
Wilt u meer informatie? Dat kan via 088-3821430 of 
ellymeeuwsen@abg.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


