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Officiële Bekendmakingen - week 07 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
4 februari 2019, Bredaseweg 66 (bij benadering), 
4861 TD 
rooien en planten bomen (19ZK00521)
4 februari 2019, Wolfsdonk 1, 4861 BA
plaatsen kweekkas
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
 verlengd
6 februari 2019, Schellestraat 8, 5131 RJ
kappen 2 bomen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
4 februari 2019, Legstraat 1 en 1A, 4861 RK
veranderen voorgevel
6 februari 2019, Sint Jacobsstraat 7, 4855 AK
uitbreiding woning
6 februari 2019, tussen Bredaseweg 66 en 87a en 
Chaamseweg 25 en 20, Chaam
wijzigen verleende vergunning van 4 september 
2018 voor het rooien en planten bomen (19ZK00521)
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
5 februari 2019, Baarleseweg 25, 4861 BR
saneren asbest

Melding akkoord
4 februari 2019, Heuvelstraat 5, 5131 AP 
brandveilig gebruik
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Ingekomen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
BWF wielerronde van Galder op 21 april 2019 van 
10.00 uur tot 15.30 uur door Kerzelseweg, Galderse-
weg, Ballemanseweg, Rijsbergsebaan in Galder
Feest V.V. Viola op 26 mei 2019 van 15.00 uur tot 
21.00 uur aan Speelveld 3 in Alphen
Regionale scoutingwedstrijden op 12, 13 en 14 april 
2019 van vrijdag 12.00 uur tot zondag 16.00 uur aan
recreatieterrein ’t Zand in Alphen.
Reuverfeesten Top 100 Live op 30 november 2019 
van 19.00 uur tot 02.00 uur aan Goedentijd 51 in 
Alphen
Motorcross Alphen op 27 en 28 april 2019 van 
08.00 uur tot 18.00 uur aan ’t Crossbos Baarlese-
baan in Alphen.
Boslust Festijn op 11 mei 2019 van 15.00 uur tot 
22.00 uur aan de Pastoriehoef 2 in Alphen
Koningsdag op 27 april 2019 van 08.00 uur tot 
14.00 uur aan het Binckplein in Alphen
Wandeltocht t.b.v. Alpe d’HuZes op 7 april 2019 
van 09.00 uur tot 13.00 uur omgeving Strijbeek en 
Chaam

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 7 februari 2019, carnavals-
optocht De Struivenbakkers op 5 maart 2019 van 
13.00 tot 17.00 in het centrum van Alphen. 
Besluit verzonden op 7 februari 2019, carnavals-
optocht De Struivenbakkers op 4 maart 2019 van 
19.30 tot 01.00 in het centrum van Alphen. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
het besluit. 

• Rectificatie verleende 
omgevingsvergunningen

De gepubliceerde omgevingsvergunning van week 
6 met verzenddatum 30 januari 2019 voor het uit-
breiden van het woonhuis aan de Sligtmaan 27, 
5131 GC te Alphen staat vermeld onder een foutief 
adres. 
Het juiste adres is: Baarleseweg 28, 5131 BC Alphen
Let op: de termijn om bezwaar te maken loopt tot en 
met 14 maart 2019.

• Juzt nodigt u uit voor informatie-
avond pleegouderschap

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel 
hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 
23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 
0 en 21 jaar oud. Soms kunnen ze kortere tijd niet 
thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Er zijn 
het afgelopen jaar meer pleegouders bij gekomen, 
maar er is nog steeds een tekort. Denkt u na over 
pleegouderschap? Op dinsdag 19 februari is er een 
informatieavond van Juzt. U bent van harte welkom 
op de Erasmusweg 34, 4834 AA in Breda. De informa-
tieavond is van 20.00 uur tot 22.00 uur.

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

• Dienstverlening gemeente 
dichterbij huis

Wellicht weet u het al: u kunt u elke dinsdag tussen 
16.00 uur en 19.00 uur in De Leeuwerik in Galder te-
recht om zaken met de gemeente te regelen. De afge-
lopen weken hebben dat al diverse mensen gedaan. 
Het gaat om een proefperiode van een half jaar. Tij-
dens deze proefperiode kunt u voor dezelfde zaken 
een afspraak maken als waarvoor u dat kunt bij de 
gemeente Alphen-Chaam. U moet van te voren een 
afspraak maken. Doe dat op tijd. U kunt hiervoor bel-
len met ons Klantcontactcentrum via 14 013. Zegt u 
tegen de telefonist(e) dat u een afspraak wilt bij De 
Leeuwerik in Galder. Geeft u ook duidelijk aan waar-
voor u komt. Zo kunnen wij u het beste helpen. U kunt 
hiervoor dus geen afspraak maken via onze website. 

• Wil jij meedenken over een nieuw 
skatetoestel in Alphen?

Al een tijdje missen jullie op het evenemententerrein 
in Alphen een skatetoestel. Het toestel wat er stond 
was niet meer veilig. Daarom hebben wij die niet 
meer terug gezet. Bas Timmermans en zijn vrienden 
hebben de burgemeester gevraagd wanneer er weer 
iets nieuws komt. Wij willen nu van meer kinderen 
weten wat zij graag willen. Wil jij daarover meeden-
ken en meepraten? Kom dan op donderdag 21 febru-
ari om 16 uur naar het evenemententerrein.

• 75 jaar herdenken en vieren:  
heeft u nog foto’s van toen?

Van 17 mei 2019 tot en met 21 juni 2020 vieren en 
herdenken we in onze gemeente 75 jaar bevrijding. In 
die periode zijn er allerlei activiteiten en herdenkin-
gen. De voorbereidingen zijn in volle gang. We willen 
hiermee samen met de jongere generaties stilstaan 
bij wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. 
Een rode draad hierbij zijn de verhalen; verhalen van 
mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust heb-
ben meegemaakt. We zijn daar naar op zoek, maar 
we zijn met name ook op zoek naar foto’s uit die tijd. 

Wat zoeken we precies?
We zijn vooral op zoek naar foto’s uit onze gemeente 
(dus uit Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout 
AC of Bavel AC), die tussen 1939 en 1945 gemaakt 
zijn. Maar ook (niet eerder vertelde) verhalen zijn 
welkom.

Waar kunt u de foto’s afgeven?
De meeste van die foto’s zijn natuurlijk niet digitaal. 
Als u met uw foto(s) naar ons komt scannen wij deze 
in en krijgt u de foto(s) meteen mee terug naar huis. 
U kunt op de volgende plaatsen en tijden terecht:
• Chaam: bibliotheek Alphen-Chaam, Gilzeweg 12, 

op maandag 18 en 25 februari en maandag 18 en 
25 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur.

• Alphen: gemeentehuis, elke woensdagmiddag tus-
sen 14.00 uur en 16.00 uur

• Galder/Strijbeek/Ulvenhout AC en Bavel AC: heem-
kundemuseum Paulus van Daesdonck, Pennendijk 
1, Ulvenhout op maandag, dinsdag of woensdag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur

Als u de foto(‘s) zelf al digitaal heeft kunt u ze mai-
len naar ellymeeuwsen@abg.nl. Als u de foto bij ons 
aanlevert geeft u hiermee meteen toestemming om 
de foto(‘s) te mogen gebruiken. 

Wat doen we met de foto’s?
De foto’s gaan we gebruiken bij verschillende acti-
viteiten. Het is nog te vroeg om hierover al meer te 
vertellen.

Tot wanneer kunt u de foto’s afgeven?
U kunt tot 31 maart 2019 de foto’s bij ons aanleveren. 
Graag hebben we dan ook wat nadere gegevens als 
die bekend zijn; wie staat/staan er op de foto, wan-
neer en waar is die gemaakt e.d.

• Opschoondag;  
opgeruimd staat netjes!

Het is weer tijd voor de Landelijke Opschoondag. Op 
zaterdag 23 maart steken buren, vrienden, buurt-
verenigingen en familie samen de handen uit de 
mouwen. Reserveert u deze datum ook alvast in uw 
agenda? 
Samen houden we het schoon!


