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Officiële Bekendmakingen - week 15 / 2017

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

• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
4 april 2017, Looneind 2, 5131 RK
plaatsen duiker in tertiaire watergang
4 april 2017, Weegbree 18, 5131 HH
bouwen woning
5 april 2017, St. Janstraat 36, 5131 BS
verbreden oprit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
4 april 2017, Terover 24A, 5131 RB
bouwen aardappelopslag/machineberging
6 april 2017, naast Looneind 3A (sectie M nr. 9), 
Alphen
plaatsen tijdelijke woonunit

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
5 april 2017, Schaanstraat 6, 4861 RE
plaatsen tijdelijke woonunit voor duur van 4 jaar
11 april 2017, Kloosterstraat 15b, 4861 PA
kappen boom
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 
4 april 2017, Bredaseweg 3, 4861 AE
saneren asbest
4 april 2017, Laan van Tongerlo 38, 5131 CC
saneren asbesthoudende gevelbeplating 
5 april 2017, Hondseind 17, 5131 RE 
slopen zeugenstal met aanbouw en loods
11 april 2017, Goedentijd 16, 5131 AS
saneren losse stukken asbest

Melding akkoord 
4 april 2017, Looneind 3B, 5131 RK
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Inzameling snoeihout

Op zaterdag 15 april a.s. biedt de gemeente Alphen-
Chaam haar inwoners de mogelijkheid gratis snoei-
hout in te leveren.
Het snoeihout kan tussen 09.00 en 13.00 uur op 
onderstaande locaties worden ingeleverd:
Strijbeek:  op het terrein van V.O.F. Kennes aan 

de Goudbergseweg 11;
Alphen (Riel):  op de composteerinrichting van Van 

Iersel Biezenmortel aan de Schoot-
jesbaan. Door de ruimere opzet van 
dit terrein kan hier beter gemanoeu-
vreerd worden met groot materieel 
en is er een kortere wachttijd.

Het is NIET toegestaan om buiten deze dagen 
snoeihout in te leveren. Er mag alleen snoeihout 
worden aangeleverd: dus geen stronken met zand, 
tuinafval zoals bladeren, gras etc. 
De inzamelingsactie geldt alleen voor de inwoners 
van de gemeente Alphen-Chaam. De medewerkers 
kunnen naar een legitimatiebewijs vragen. 

• 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.
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voorletters  Geboortedatum

�Łuczynski, A.P.  03-04-1993

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.

• Beleidsregels schuldhulpverlening

Het college van Alphen-Chaam heeft op 28 maart 
2017 nieuwe beleidsregels schuldhulpverlening 
gemeente Alphen-Chaam vastgesteld. De beleids-
regels zijn terug te vinden op www.alphen-chaam.
nl en treden in werking op 10 april 2017.

• Klantcontactcentrum  
op Tweede Paasdag gesloten 

Vanwege Tweede Paasdag is op maandag 17 april 
2017 ons Klantcontactcentrum gesloten.
Op dinsdag 18 april zijn wij vanaf 09.00 uur weer 
open.
Voor nadere informatie kunt u bellen naar 14 013 of 
raadpleeg www.alphen-chaam.nl

• Nationale dodenherdenking 4 mei 

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 
staan we stil bij de slachtoffers van oorlog en ver-
volging. Dat doen we in onze gemeente traditie-
getrouw met een bijeenkomst in de Ledevaertkerk 
in Chaam, gevolgd door een bloemlegging bij het 
monument voor het voormalig raadhuis in Chaam. 
Graag nodigen wij iedereen uit onze gemeente uit 
hierbij aanwezig te zijn. 

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
19.15 uur Aanvang herdenking in de Ledevaert-

kerk met lezingen, voordrachten, 
gezang en muziek 

19.55 uur Stille tocht naar het monument voor het 
oude raadhuis

20.00 uur Twee minuten stilte, gevolgd door het 
Wilhelmus, bloemlegging en toespraak

20.10 uur Einde plechtigheid

Wij vragen iedereen in de gemeente, maar met 
name degenen die nabij het oude raadhuis in 
Chaam wonen, de vlag halfstok te hangen.

• Dagrecreatiegebied ’t Zand  
is klaar voor het mooie weer

De stranden en grasvelden van de recreatieplas 
liggen er weer netjes bij. De toezichthouders, EH-
BO’ers en mensen van de beveiliging weten wat te 
doen. Dagrecreatiegebied ‘t Zand is klaar voor de 
zomer. 
Veel mensen weten op mooie dagen de weg naar 
’t Zand te vinden. Om hen een gastvrij verblijf te 
bieden, zorgt de gemeente op drukke dagen voor 
diverse voorzieningen. Hiervoor staat een team van 
mensen paraat, bestaande uit medewerkers van de 
gemeente, beveiligers, EHBO-ers en waar nodig de 
hulpdiensten. Om dit mogelijk te maken, geldt op 
drukke dagen in het recreatieseizoen ook betaald 
parkeren. 

Weer of geen weer: om iedereen een mooi verblijf 
aan en in het water te bieden, roepen we iedereen 
op zich aan de spelregels te houden. De spelregels 
staan op informatieborden aan de rand van het ge-
bied en zijn terug te vinden op www.alphen-chaam.
nl/tzand. Deze internetpagina biedt daarnaast in-
formatie over de bereikbaarheid van het gebied. 

Gedurende het seizoen vindt 
er een aantal oefeningen 
plaats. Op zaterdagochtend 
22 april is er een oefening met 
hulpdiensten en duikers bij de 
recreatieplas. Op zondag 7 mei 
is er een EHBO-trainingsdag ge-
pland. Tijdens de oefening en 
de trainingsdag is iedereen van 
harte welkom om het gebied te 
bezoeken.

• Expositie kleurrijke, abstracte 
schilderijen van Jacques Brummans 

Jacques Brummans (63) uit Vught is sinds 1 mei 
2008 als communicatieadviseur in dienst bij de 
gemeente Alphen-Chaam. Brummans maakt in zijn 
vrije tijd kleurrijke, abstracte schilderijen. Op 1 sep-
tember maakt Brummans gebruik van de mogelijk-
heid om eerder met pensioen te gaan en wat meer 
tijd te besteden aan - onder meer - zijn hobby. Ter 
gelegenheid van zijn aanstaande afscheid biedt de 
gemeente Jacques de mogelijkheid om te expose-
ren in het gemeentekantoor in Alphen. 
De expositie is vanaf 6 april tot september te be-
zichtigen tijdens openingstijden van het gemeente-
kantoor aan het Willibrordplein 1 in Alphen.

• Blauwe zone Willibrordplein

Het college van de gemeente Alphen-Chaam 
overweegt om geheel of gedeeltelijk een blau-
we zone in te stellen op het Willibrordplein in 
Alphen. Dit heeft te maken met de aanhou-
dende klachten over langparkeerders op het 
Willibrordplein. Graag horen wij uw mening 
hierover. Uw mening kunt u laten horen tijdens 
de informatieavond die 
georganiseerd wordt, 
maandagavond 24 april 
2017, in het gemeente-
huis van Alphen-Chaam. 
De informatieavond be-
gint om 19:00 uur. Alle in-
woners van de gemeente 
Alphen-Chaam zijn hier-
voor uitgenodigd.


