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

Officiële Bekendmakingen - week 13 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
22 maart 2017, Meerleseweg 27, 4861 NA
herbouwen stal en huisvesten opfokgeiten
23 maart 2017, Wildertstraat 6, 4861 PT
uitbreiden vleesveestal
23 maart 2017, Geersbroekseweg 25A, 4858 RE
verbouwen bergruimte tot Bed and Breakfast
23 maart 2017, Het Sas 13, 5131 RC
uitbreiding en realiseren stal voor vleeskalveren
24 maart 2017, Oude Bredasebaan 11, 4861 NC
uitbreiding en herbouwen stal
27 maart 2017, Meerleseweg 21, 4861 NA
aanvraag beperkte milieutoets
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht het voornemen hebben het volgende 
besluit te nemen:
29 maart 2017, Boshoven 21, 5131 NB
veranderen stalsysteem van pluimveehouderij en 
wijzigen dieraantallen

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 4 april 2017 
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in 
Alphen. Na het maken van een afspraak kunnen de 
stukken worden ingezien.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, 
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
23 maart 2017, Withagen 42, 4861 AR
intern verbouwen t.b.v. uitbreiding tandartsenprak-
tijk
24 maart 2017, Withagen 42A, 4861 AR
legaliseren tijdelijke huisvesting tandartsenprak-
tijk
24 maart 2017, Commanderiestraat (nabij nr. 2), 
Alphen
kappen boom 
28 maart 2017, Bouwerij 10, 4855 AM
verbouwen woning
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. 

Melding akkoord 
23 maart 2017, Heikantsestraat 4A, 4861 TH
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet moge-
lijk.

• Raadsvergadering:  
donderdag 6 april 2017 

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

Agenda
Onder andere de volgende agendapunten worden 
behandeld:
1. instemmen met de kaders begroting ABG 2018
2. kennisnemen van de kaderbrief 2018 van de Vei-

ligheidsregio Midden- en West- Brabant
3. het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘t Zand te Alphen
 Door middel van een presentatie zal door een 

beleidsmedewerker van het Domein Fysiek ‘vi-
sueel’ gemaakt worden wat de veranderingen in 
het plan zijn. (onder voorbehoud).

4. vaststelling van het bestemmingsplan St. Jans-
traat 2 en 2a te Alphen

5. vaststellen bestemmingsplan Goedentijd 21b-
23 te Alphen

6. vaststellen van de notulen van de raadsvergade-
ring van 9 maart 2017

De agendastukken met bijlagen zijn in te zien via 
www.alphen-chaam.nl 

• Ontwerp omgevingsvergunning 
en Ontwerp hogere grenswaarde 
Galderseweg 91 te Galder

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam maken bekend dat met ingang van 
dinsdag 4 april tot en met maandag 15 mei 2017 het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning Galderseweg 
91 te Galder ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit met 
bijbehorende bestanden, met als IMRO-nummer 
NL.IMRO.1723.OVGalderseweg91-ON01, is digitaal 
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of 
schriftelijke zienswijze in te dienen op zowel het 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning als Ont-
werpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Uw 
zienswijze moet binnen de inzagetermijn zijn ont-
vangen en zijn 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. U kunt uw schriftelijke zienswijze ken-
baar maken aan de gemeenteraad van de gemeen-
te Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA te Alphen. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
maakt u een afspraak via www.alphen-chaam.nl, 
door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of 
te mailen naar info@alphen-chaam.nl.

• 101ste verjaardag!

De heer J. van Hal uit  
Alphen vierde maandag 27 
maart zijn 101e verjaardag. 
Hij is daarmee de oudste 
mannelijke inwoner van de 
gemeente Alphen-Chaam. 
Burgemeester Minses 
bracht namens het ge-
meentebestuur de felicita-
ties over.

• Aanslagen gemeentelijke 
belastingen 2017 verzonden

Nieuwe WOZ-waarde per 2017, waardepeildatum 1 
januari 2016
De meeste nieuwe WOZ-waardes voor 2017 zijn 
met dagtekening 31 maart 2017 bekend gemaakt 
middels het versturen van de aanslagen OZB/
WOZ beschikkingen. Net zoals voorgaande jaren 
worden de taxatieverslagen niet standaard mee-
gezonden met de aanslag/beschikking. U kunt uw 
taxatieverslag(en) digitaal raadplegen via een be-
veiligde link op onze website www.alphen-chaam.
nl. U heeft hiervoor uw DigiD-code nodig.  U kunt 
een taxatieverslag ook opvragen bij het Klantcon-
tactcentrum.

Wie zijn belastingplichtig?
Belastingplichtig is degene die op 1 januari 2017 
eigenaar en/of gebruiker was van een onroerende 
zaak. Als u dus na 1 januari 2017 bent verhuisd, 
moet u over het oude adres nog de volledige be-
lasting betalen. Dit is wettelijk zo bepaald. Over 
uw nieuwe object, wat u na 1 januari 2017 heeft ge-
kocht, krijgt u geen aanslag voor 2017. Bij verkoop 
van een object wordt de eigenarenbelasting meest-
al via de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.

OZB-tarieven
De hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelas-
ting wordt bepaald door de WOZ-waarde en de door 
de gemeenteraad vastgestelde tarieven. De OZB 
wordt berekend als een percentage van de waarde 
van de onroerende zaak. Het percentage bedraagt 
voor:
1. eigenaar woning ................................0,1100%
3.  eigenaar niet-woning .........................0,1536%
4.  gebruiker niet-woning ........................ 0,1161%
De nummering van de tarieven komt overeen met 
de aanduiding op de aanslag.

Bezwaarprocedure
De gemeente doet haar best de WOZ-waarde van 
een object zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. 
Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschik-
king of de aanslag, dan verzoeken wij u contact op 
te nemen met de taxateur van de gemeente. Hij kan 
u uitleggen hoe de taxatie tot stand is gekomen en 
kan u wijzen op de mogelijkheden om een bezwaar 
in te dienen. Binnen de WOZ zijn zogenaamde No 
Cure No Pay bureaus actief. Deze bureaus bieden 
aan om namens u (gratis) een bezwaarschrift in te 
dienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde, wat tot 
hoge kostenvergoedingen leidt voor de gemeente. 
De gemeente Alphen-Chaam adviseert u dan ook, 
als u uw bezwaarschrift door een dergelijk bureau 
wilt laten behandelen, eerst contact op te nemen 
met de taxateur van de gemeente. Er kan u worden 
uitgelegd hoe u zelf een bezwaar kunt indienen, 
waardoor het inschakelen van een bureau wellicht 
niet meer nodig is.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de WOZ-beschikking/aan-
slag OZB kunt u contact opnemen met de taxateurs 
van het cluster Basisregistraties en Belastingen via 
telefoonnummer 14 013 of vanuit het buitenland 
0031 13 508 66 66. Als u een medewerker persoon-
lijk wilt spreken, dan kunt u daarvoor een afspraak 
maken via de website van de gemeente of via ge-
noemd telefoonnummer. Als u vooraf geen afspraak 
maakt loopt u het risico dat u niet direct geholpen 
kunt worden. Voor meer informatie kunt u de web-
site van de gemeente Alphen-Chaam raadplegen.

• Hartelijk welkom bij de opening!
Wethouder Corry Janssen-Janssen nodigt u van 
harte uit voor de officiële start van ‘Effe Buurten’ 
op zaterdag 1 april 2017
 Alphen: foyer Den Heuvel om 12.30 uur
 Chaam: foyer SKAC om 14.30 uur

“Supergezellig en nog gratis ook!”
Effe Buurten is voor álle inwoners van Alphen-
Chaam. Er zijn geen kosten aan verbonden. Sommi-
gen komen even op de koffie, anderen willen graag 
‘iets’ samen met anderen doen. Niks moet en alles 
mag, het is gewoon leuk om elkaar te ontmoeten. 
En daar kunnen spontaan mooie ideeën en acti-
viteiten uit ontstaan. Effe Buurten is ook fijn voor 
mensen die mantelzorg verlenen of ontvangen. Een 
plek om tot jezelf te komen. Onze gastvrouwen heb-
ben ervaring in de zorg en maken het voor iedereen 
gezellig.

Elke week buurten
Koffie, thee en ranja staan elke week klaar in Den 
Heuvel (Heuvelstraat 5 Alphen) en bij SKAC (Gilzeweg 
12 Chaam). Inloop op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 
uur en op woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Effe Buurten is een gezamenlijk project van ge-
meente Alphen-Chaam, Careyn en Thebe.


