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

Officiële Bekendmakingen - week 05 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
16 januari 2019, Strijbeekseweg tussen 32 en 34, 
sectie H 796, 4856 AB
kappen boom en houtopstanden
16 januari 2019, diverse locaties, Alphen, Chaam 
en Ulvenhout
kappen bomen op gemeentegrond (19ZK00223)
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Melding akkoord
16 januari 2019, Schellestraat 16, 5131 RJ
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
16 januari 2019, Meerleseweg 21, 4861 NA
veranderen bedrijf
16 januari 2019, Oosterwijksestraat 8, 5131 NM
veranderen bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 21 januari 2019, Circus Barani 
op 6 en 9 februari 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur, 
op 7 en 8 februari 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur en 
op 10 februari 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur op het 
terrein bij de Gaanderij in Alphen

Besluit verzonden op 23 januari 2019, Hard van Bra-
bant op 23 maart 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur 
en op 24 maart 2019 van 06.00 uur tot 16.00 uur door 
Chaam (start camping Flaasbloem) 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het 
besluit. 

Ingekomen aanvragen APV en bijzondere wetten
Autocross Alphen op 11 mei 2019 van 17.00 uur tot 
02.30 uur en op 12 mei 2019 van 08.00 uur tot 21.00 
uur aan Boslust 15 in Alphen 

• Raadsvergadering:  
donderdag 7 februari 2019 

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

Agenda
In deze vergadering zal de gemeenteraad onder an-
dere de onderstaande agendapunten behandelen
• Voorstel tot het benoemen van de voorzitter van de 

rekenkamercommissie 
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan Schellestraat 22 in Alphen
• Voorstel tot het geven van een verklaring van geen 

bedenkingen voor de realisatie van een bedrijfs-
woning met postorderbedrijf aan de Alphensebaan 
1 in Chaam

• Dienstverlening dichtbij:  
inwoners weten de weg te vinden

Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam kunnen op 
dinsdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur in De Leeuwe-
rik in Galder terecht om zaken met de gemeente te re-
gelen. Een reisdocument aanvragen of een afspraak 
met een ambtenaar? Het kan in Galder!  U hoeft niet 
meer naar het gemeentehuis in Alphen te komen. De 
afgelopen weken hebben verschillende inwoners van 
deze dienstverlening gebruik gemaakt.

Wilt u ook dichter bij huis geholpen worden door de 
gemeente? Maak dan op tijd een afspraak. Bel hier-
voor naar ons klantcontactcentrum via telefoonnum-
mer 14 013. Meer informatie vindt u op onze website 
www.alphen-chaam.nl

• Vanaf nu online te zien waar 
graafwerkzaamheden plaatsvinden

We zijn overgegaan op een digitaal systeem voor 
het beheren van kabels en leidingen in de grond. Dit 
systeem heet MOOR. Hiermee is het plannen, vergun-
nen, uitvoeren en de administratieve afhandeling van 
werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur 
digitaal gemaakt. Op deze manier kunt u als inwoner 
heel gemakkelijk zien waar er graafwerkzaamheden, 
waarvoor er een vergunning is verleend, zijn. 

Waarom een digitaal systeem?  
Hiermee proberen we hinder als gevolg van de graaf-

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

werkzaamheden van verschillende partijen tot een 
minimum te beperken. Op deze manier ontstaat er 
meer grip (sturing, regie en coördinatie) op deze wer-
ken en verbetert de samenwerking. 

Overzichtskaart met de op dit moment lopende 
vergunningen voor graafwerkzaamheden 
Op www.alphen-chaam.nl staat meer informatie. U 
vindt daar ook de link naar het programma. U ziet de 
lopende vergunningen voor graafwerkzaamheden, 
maar ook informatie zoals start- en einddatum, adres 
en netbeheerder. 

• Certificaat voor vrijwilligers 
opgroeien en opvoeden

Vorige week ontvingen 40 vrijwilligers het Centrum 
Jeugd en Gezin-certificaat. Wethouder Marianne de 
Bie van Breda feliciteerde de vrijwilligers met het 
goed afronden van de cursus. Ze bedankte de CJG-
vrijwilligers ook voor hun inzet.

CJG Breda is blij met vrijwilligers
Afgelopen jaar waren er ruim 120 mensen uit Breda, 
Alphen Chaam en Baarle Nassau actief als CJG-vrij-
williger. Vrijwilligers hebben een belangrijke taak 
binnen CJG Breda. 
Ze geven ondersteuning aan ouders en jeugd bij het 
opvoeden en opgroeien. Dit doen ze door: 
-  het geven van opvoedondersteuning bij gezinnen
-  een maatje te zijn voor jongeren
-  koffie- en voorlichtingsbijeenkomsten te organise-

ren
-  het geven van de cursus ‘Schatten van Ouders’
De CJG-vrijwilligers volgden de basiscursus bij het 
CJG Breda. Daarmee gaan ze nu goed voorbereid aan 
het werk.

Steun en gelijkwaardigheid
Ouders en jongeren zijn de beste deskundigen in het 
opvoeden en opgroeien. 
CJG-vrijwilligers kunnen ze hierbij helpen. Dit doen 
ze door hun eigen kennis en ervaring met opvoeden 
in te zetten. Ook omdat de gezinnen gelijkwaardig-
heid ervaren in het contact, zijn de vrijwilligers van 
groot belang. 

Word u ook vrijwilliger?
Wilt u ook als CJG-vrijwilliger werken? Op maandag 
11 maart start er weer een basiscursus van 19.30 tot 
22.00 uur. De 2e en 3e cursusavonden zijn op 25 
maart en 1 april. Meer informatie vindt u op de site 
van het CJB Breda (link op CJG Breda: http://www.
cjgbreda.nl/vrijwilligers).  Aanmelden kan ook via 
de mail. Het CJG Breda ontvangt uw bericht graag op: 
vrijwilligers@cjgbreda.nl.

• Bent u de parttime hero  
die wij zoeken?

De brandweer Chaam is nog steeds op zoek naar 
nieuwe collega’s. Is een parttime baan als brand-
weerman- of vrouw iets voor u? Als parttime hero doet 
u precies hetzelfde werk als de beroepscollega’s: 
u redt mensen, blust branden, bestrijdt ongevallen 
met gevaarlijke stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers 
uit auto’s etc. 

Interesse of meer weten?
Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neemt u dan 
contact op met Gerben van den Ouweland van de 
brandweerpost Chaam. Hij is bereikbaar via telefoon-
nummer 06-22205209. 

Online uw interesse kenbaar maken voor de functie 
van parttime hero kan natuurlijk ook via www.brand-
weer.nl/parttimehero

• Themapagina N639  
op onze website

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 
rondom de N639, de weg door Chaam? 
Op onze website hebben we een speciale thema-
pagina gemaakt over dit onderwerp:
 www.alphen-chaam.nl/N639 .

U vindt hier onder andere verslagen van de bewo-
nersavonden, de presentaties die daar getoond 
zijn en de bewonersbrieven.
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