Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van
28 augustus 2018 en geven we er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn
samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij het cluster
Communicatie 088-3821117.

28 augustus 2018
Onderwerp

Besluit

1. Kennis te nemen van de Economische Ambitie;
2. Voorlopig het volgende standpunt in te nemen:
• De Economische Ambitie in lijn is met de eerder
genomen besluiten;
• Het belang van Vrijetijdseconomie niet (meer)
ter discussie staat, maar dat tegelijkertijd de
positionering daarvan nog onvoldoende
duidelijk is;
• Het college zich voldoende kan herkennen in de
Economische Ambitie mits er in het Voorgenomen
uitvoeringsprogramma ook een lijn wordt uitgewerkt
voor Vrijetijdseconomie, waarin de verbinding wordt
gezocht met het Leisureprogramma van Hart van
Brabant/Midpoint Brabant;
3. De gemeenteraad te informeren via een
raadsinformatiestuk;
4. Na bespreking in de gemeenteraad het Strategisch
Beraad van Regio West-Brabant op de hoogte stellen
van het standpunt van de gemeente Alphen-Chaam.
De Leeuwerik 8 in Bavel AC, het
Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank
legaliseren van 5 lichtmasten.
Zeeland-West-Brabant in de beroepszaken van de
Het college van B&W neemt kennis van de uitspraak heer C.L.H.M.J. Oomen en Natuurvereniging Mark en
van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant waarin de Leij tegen de beslissingen op bezwaar inzake het
beroepen van eisers ongegrond zijn verklaard. De
legaliseren van 5 lichtmasten aan De Leeuwerik 8 in
beroepen waren gericht tegen het besluit van het
Bavel AC.
college van B&W om de omgevingsvergunning voor
een aantal lichtmasten aan De Leeuwerik in Bavel
(AC) in stand te laten.
Regels en draaiboek Cittaslow ondernemersaward Het document ‘Regels en draaiboek
2019.
uitreiking Cittaslow ondernemersaward
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2019 reiken we 2019, Alphen-Chaam’ vaststellen.
voor de vierde keer de Cittaslow
ondernemersaward uit. Het college van B&W
vragen we het document ‘Regels en het draaiboek
uitreiking Cittaslow ondernemersaward 2019,
Alphen-Chaam’ vast te stellen.
Economische Ambitie
Het college van B&W neemt kennis van de
Economische Ambitie van de Economic Board WestBrabant en legt het document voor aan de
gemeenteraad. Het standpunt van de gemeente zal
delen we met het Strategisch Beraad van Regio
West-Brabant.

