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

Officiële Bekendmakingen - week 11 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
9 maart 2017, nabij Huisdreef 1, 5131 NH
plaatsen KPN mast 
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 
10 maart 2017, Schellestraat 24, 5131 RJ
saneren asbesthoudende dakbedekking

Melding akkoord 
9 maart 2017, Wildertstraat 33-75, 4861 PS
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
10 maart 2017, Leeuwerik 8, 4859 AC
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• 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 persoon 
ambtshalve de adresgegevens als onbekend op te 
nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit 
onderzoek is gebleken dat  betrokkene niet meer 
woont  op het adres waar hij/zij volgens de BRP 
staat ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij  
niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen 
stellen wat de huidige woonplaats is. In de arti-
kelen 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
Hermans, J.M.H.I.M. 06-11-1951

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 publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 14 013. Bij geen 
reactie binnen 14 dagen na dagtekening publica-
tie gaan wij over tot definitieve opneming van de 
adresgegevens onbekend in de BRP.

• Tegengaan illegale bewoning

Direct aanspreken bij inschrijven moet nieuwe si-
tuaties van illegaal wonen tegengaan.
Als gemeente moeten we optreden tegen illegale 
bewoning en dat doen we op diverse manieren. 
Vanaf nu gaan we bij nieuwe inschrijvingen op 
campings en recreatieparken direct na of perma-
nent wonen op het betreffende adres is toegestaan. 
Zo niet, dan spreken we de persoon daar direct op 
aan. De afdeling Toezicht en Handhaving handelt 
de inschrijving dan verder af. De persoon krijgt een 
brief mee met daarin de voorschriften die voor het 
betreffende adres gelden. De afdeling Toezicht en 
Handhaving doet op basis van de inschrijving na-
der onderzoek, controleert of er sprake is van bij-
zondere omstandigheden en gaat zo nodig over tot 
handhavend optreden om de illegale bewoning te 
beëindigen. Zo willen we voorkomen dat er nieuwe 
situaties van illegaal wonen ontstaan. 
We passen deze werkwijze in ieder geval een half-
jaar toe. Met de opgedane ervaring bepalen we dan 
of we vasthouden aan deze werkwijze.

• Gemeente en Juzt zoeken 
pleegouders

Met de reizende expositie ‘Super gewone mensen 
gezocht’ wil jeugdzorgaanbieder Juzt in samen-
werking met de gemeente en Pleegzorg Nederland 
nieuwe pleegouders werven. De tentoonstelling is 
neergestreken in het gemeentehuis te Alphen en 
is vanaf 6 maart tot 30 maart te bezichtigen. In de 
maand april wordt de expositie in het gemeente-
huis te Baarle-Nassau tentoongesteld.
Op woensdag 5 april van 20.00 tot 22.00 uur is er 
een informatieavond over pleegzorg in het gemeen-
tehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau voor iedereen die 
interesse heeft om pleegouder te worden. Aanmel-
den is mogelijk via pleegzorg@juzt.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

• Bomen verbinden,  
óók in Alphen-Chaam

Leerlingen van de Willibrordusschool in Alphen, 
De Driesprong in Chaam en de Matheusschool in 
Galder nemen woensdag 22 maart deel aan de lan-
delijke Boomfeestdag. Dit jaar vindt de 60e boom-
feestdag plaats. Het thema van deze boomfeest-
dag is: ‘Bomen verbinden’. 

Het thema is gekozen, omdat in 60 jaar miljoenen 
kinderen 10 miljoen bomen (2200 voetbalvelden) 
hebben geplant. Zo zijn deze kinderen op een leuke 
manier verbonden met de natuur.

Over 100 jaar
Bij de bossen in ’t Zand in Alphen en bij de natuur-
percelen nabij de Leg in Chaam  (bosperceel nabij 
Wildertstraat) gaan de kinderen struikjes in een 
bosplantsoen planten. Een aantal van deze struik-
jes groeit uit tot een boom. De uitgegroeide bomen 
kunnen heel oud worden. Zo oud, dat kinderen als 
ze die dikke bomen zien, er over 100 jaar nog van 
kunnen genieten en terugdenken aan de boom-
feestdag van 2017.

Informatie
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen 
met Mathie Schuurmans van de ABG-organisatie 
(gemeente Alphen-Chaam), telefoon 013-5086666 
of 088-3821061, e-mail: mathieschuurmans@ 
abg.nl

• Effe Buurten  
1 april officieel 
van start

Zaterdag 1 april gaat 
‘Effe Buurten’ in Alphen 
en in Chaam  officieel 
van start. Wethouder 
Corry Janssen geeft dan 
om 12.30 uur in Den 
Heuvel in Alphen en om 
14.30 uur in het SKAC-gebouw in Chaam het start-
schot voor dit project, waarbij niks moet en alles 
mag. Iederéén, jong en oud is van harte welkom. 
Zin in een kopje koffie of thee, een glaasje ranja en 
goed gezelschap? Loop dan gewoon eens binnen 
en proef de gezelligheid! Dat kan nú al; op dinsdag 
tussen 13.00 en 16.00 uur en op woensdag tussen 
09.00 en 12.00 uur. U loopt in en uit wanneer u wilt.

• Hoe is het om raadslid te zijn? 
Meld u nu aan voor deze interessante cursus!

Inwoners die willen weten hoe het is om raadslid te 
zijn, kunnen dat nu uitproberen!
De gemeenteraad van Roosendaal organiseert een 
leergang van zeven avonden, theorie en praktijk.  U 
gaat echter voor het grootste deel van de tijd aan de 
slag als raadslid van een fractie in een fictieve ge-
meente. In iedere bijeenkomst wordt een ander on-
derdeel   van het lokale raadswerk belicht. U ervaart 
op deze wijze daadwerkelijk wat het is om raadslid 
te zijn. Inwoners uit West-Brabant en dus ook uit 
onze gemeente kunnen deelnemen.  Op onze web-
site leest u het hele programma.

Hebt u interesse? Meld u dan aan via onze raadsgrif-
fie Michel Luijben e-mail: griffier@alphen-chaam.nl

• Ervaringen met jeugdhulp of 
opvoedondersteuning?

We houden op 22 maart (Alphen, C.C. Den Heuvel) 
en 30 maart (Baarle-Nassau, gemeentehuis) een 
bijeenkomst om van gedachten te wisselen over 
uw ervaringen en ideeën met betrekking tot jeugd-
hulp en opvoedondersteuning. We gebruiken deze 
bijeenkomsten om de Jeugdhulp nog beter vorm te 
geven. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.  
Aanmelden bij Cora den Besten via CoradenBe-
stenl@abg.nl (tel:088-3821135). Graag even aan-
geven welke datum u aanwezig zult zijn. 

• NL Doet 2017

Op 10 en 11 maart jl. stond Alphen-Chaam, net 
als de rest van Nederland, weer in het teken van 
NL-Doet. Ook leden van het college van B&W van 
Alphen-Chaam staken de handen uit de mouwen 
om daarmee het belang van vrijwilligerswerk voor 
de samenleving te onderstrepen. Wethouder Cor-
ry Janssen zette zich in voor woonvoorziening De 
Schans in Chaam en burgemeester Joerie Minses 
hielp bij Scouting Stanislaskostka in Alphen met di-
verse klussen in en om het clubgebouw. 


