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

• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning
7 januari 2017, Wildertstraat 33 nr. 53, 4861 PS
vervangen schuur bij recreatiewoning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
4 januari 2017, Alphensebaan 5a, 4861 RA
bouwen schuur
4 januari 2017, Bredaseweg 7, 4861 AE 
verbouwen zolderverdieping en plaatsen 2 dakka-
pellen aan voorzijde
4 januari 2017, Strijbeekseweg 42, 4856 AB 
bouwen hondenpension
5 januari 2017, Markweg 11, 4856 AC 
bouwen woning met vrijstaand bijgebouw en aan-
leggen inrit
11 januari 2017, Dorpsstraat 69, 71 en 71A, 4861 AB
wijzigen kapconstructie

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 omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure
4 januari 2017, Galderseweg 55, 4855 AE 
brandveilig gebruik van Matheusschool Depen-
dance
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbe-
schikking  niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kunt u rechtstreeks beroep 
instellen. 

Volledige meldingen 
3 januari 2017, Anneville-laan 214, 4858 RB 
saneren asbesthoudende platen
4 januari 2017, Markweg 11, 4856 AC 
slopen woning en bijgebouw

Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

De kampioenen van 2016 van de gemeente Alphen-Chaam bij elkaar. Sofie Visser (3e plaats bij de Neder-
landse Kampioenschappen Kyokushinkai karate op 11 december in Gilze) en Britt Smulders (tweede bij het 
Nederlands Kampioenschap Majoretten op 17 december in Waalwijk en samen met vier teamleden 1e op 
dat Nederlands kampioenschap) ontbreken op de foto.

• Bekendmaking ontwerp-
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gemeente Alp-
hen-Chaam hebben besloten, gelet op artikelen 
2.1 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, dat zij het voornemen hebben om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen 
van de bedrijfswoning naar plattelandswoning op 
het adres Kloosterstraat 3 in Chaam.

De ontwerp-vergunning is verleend voor de activiteit:
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen (afgegeven door de 
gemeenteraad) en de bijbehorende stukken liggen 
van 16 januari 2017 tot en met 27 februari 2017 ter 
inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, 
Willibrordplein 1 in Alphen. De ontwerp-omge-
vingsvergunning, de ontwerpverklaring VVGB en 
de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens 
werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met 
het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoon-
nummer 14 013. U kunt het plan ook bekijken op de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning 
ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Uw 
schriftelijke zienswijze richt u aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Alp-
hen-Chaam en uw schriftelijke zienswijze tegen de 
ontwerp VVGB richt u aan de gemeenteraad, Post-
bus 3, 5130 AA te Alphen NB. Uw schriftelijke ziens-
wijze moet u voorzien van uw naam, adres, hand-
tekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan 
uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van 
de zienswijze. Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht te-
gen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

• Bekendmaking Coördinatieregeling 
Ontwerp bestemmingsplan 
Goedentijd 21b – 23 te Alphen en 
ontwerp-omgevingsvergunning 
Goedentijd 21b – 23 te Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alp-
hen-Chaam hebben op 3 januari 2017 het ontwerp 
bestemmingsplan Goedentijd 21b-23 te Alphen 
vrijgegeven om voor een periode van zes weken 
ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan wordt 
gecoördineerd voorbereid met de ontwerp-omge-
vingsvergunning voor het bouwproject op Goeden-
tijd 21b-23 te Alphen. De terinzagelegging is op 6 
januari 2017 gepubliceerd. Een ieder krijgt van 10 
januari tot en met 20 februari 2017 de gelegenheid 
een zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp be-
stemmingsplan tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt 
maken van deze inzage mogelijkheid 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 nummer 14013. 
U kunt het plan ook bekijken op de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.1723.BPgoedentijd21b23-ON01. Voor 
nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeen-
telijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Voornemen ambtshalve  
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de Basisregistratie 
Personen

Het college van Alphen-Chaam  maakt bekend dat 
het van plan is om van onderstaande personen 
ambtshalve de adresgegevens als onbekend op 
te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Uit onderzoek is gebleken dat  betrokkenen niet 
meer wonen op het adres waar hij/zij volgens de 
BRP staan ingeschreven. De verhuisaangifte heb-
ben wij  niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 
kunnen stellen wat de huidige woonplaats is. In de 
artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men 
verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de 
gemeente.

Geslachtsnaam en voorletters  Geboortedatum
Kruijssen, J.M.H. 11-03-1967
Duffhues, N.C.H. 13-09-2004

Een eventuele ambtshalve opneming van de adres-
gegevens als onbekend in de BRP kan grote per-
soonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor 
betrokkenen. 
Wij verzoeken u binnen 14 dagen na datum publi-
catie uw verhuizing door te geven aan het Klantcon-
tactcentrum (KCC) tel: 14 013
Bij geen reactie binnen 14 dagen na dagtekening 
publicatie gaan wij over tot definitieve opneming 
van de adresgegevens onbekend in de BRP.


