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Officiële Bekendmakingen - week 19 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
4 mei 2017, Eikenlaan 12, 5131 HB
intern verbouwen woning
4 mei 2017, Eikenlaan 8, 5131 HB
uitbreiden woning
5 mei 2017, Cauwelaerseweg 14B, 4858 AC
aanleggen zwembad
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
4 mei 2017, Korenbloem 1 (sectie H nr. 1912), Galder
bouwen woning met garage en aanleggen uitrit

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
4 mei 2017, Wildertstraat 2, 4861 PT
plaatsen carport en verplaatsen tuinhuis
9 mei 2017, Looneind 3C, 5131 RK
plaatsen tijdelijke woonunit (10 jaar)
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 
9 mei 2017, Goudbergseweg 7A, 4856 AD
vervangen asbestbedekking en saneren pijp

Melding akkoord 
3 mei 2017, Galderseweg 33, 4855 AE 
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
9 mei 2017, Markweg 11, 4856 AC
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
9 mei 2017, Grazenseweg 6, 4856 BB
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Bestemmingsplan Boshoven 29  
in Alphen

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam 
stelde op 9 maart 2017 het bestemmingsplan Bos-
hoven 29 in Alphen vast. Belanghebbenden hebben 
van 16 mei tot en met 26 juni 2017 de gelegenheid 
om beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. U kunt het plan 
bekijken op de landelijke website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
bpBoshoven29-VS01. Voor nadere informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.
alphen-chaam.nl.

• Ontwerp-bestemmingsplan 
Strijbeekseweg 42a

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben op 2 mei 2017 het ontwerp-
bestemmingsplan Strijbeekseweg 42a vrijgegeven 
om voor een periode van zes weken ter inzage te 
leggen. Iedereen krijgt van 9 mei 2017 tot en met 19 
juni 2017 de gelegenheid een zienswijze in te die-
nen. U kunt het ontwerp-bestemmingsplan tijdens 
openingstijden inzien in  het gemeentekantoor in 
Alphen. Als 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 of door te bellen naar 
ons algemene nummer 14013. U kunt het plan ook 
bekijken op de landelijke website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
BPstrijbeweg42a-ON01. Voor nadere informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.
alphen-chaam.nl.

• EHBO-team oefende  
bij dagrecreatiegebied ’t Zand

Op zondag 7 mei heeft de nieuwe EHBO-ploeg ge-
oefend en getraind op dagrecreatiegebied ’t Zand.
De dag stond in het teken van voorbereiden op 
scenario’s die in het recreatiegebied voor kunnen 
komen. De gediplomeerde EHBO-medewerkers dra-
gen een rood T-shirt. De EHBO-post bevindt zich bij 
de recreatieplas. Als de maatregel ‘betaald parke-
ren’ van kracht is, is de EHBO-post bemenst.
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. 
Meer informatie: www.alphen-chaam.nl/tzand

(foto: Loes Huijnen)

• 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 zij volgens de BRP staan 
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet 
ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stel-
len 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
Egglij, T  21-09-1993
Elte, X  20-03-1993

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

• Kent u iemand die een lintje 
verdient?

De lintjesregen is weer voorbij. In de gemeente 
Alphen-Chaam zijn op donderdag 27 april j.l. me-
vrouw Pien Storm van Leeuwen en mevrouw Riet 
van den Broek-Van den Ouweland onderscheiden. 
Toch weten we zeker dat er nog meer mensen zijn 
die een ‘lintje’ verdienen. Kent u ze? Kom dan nu in 
actie en meld ze aan!
Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond Konings-
dag een ‘lintje’. Dat gebeurt ook weer in 2018. Maar 
daarvoor moet de burgemeester de aanvragen al op 
1 juli 2017 binnen hebben! U kunt als organisatie of 
als privépersoon (ondersteund door een organisa-
tie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wie kandidaten voor de lintjesregen 2018 wil 
aanmelden, kan het beste eerst bellen met Elly 
Meeuwsen van het Cluster Communicatie, tele-
foonnummer 088-3821430 (maandag, dinsdag, 
woensdag-of vrijdagochtend) of mailen naar elly-
meeuwsen@abg.nl. Zij is bij de gemeente belast 
met deze aanvragen en kan u vertellen wat er al-
lemaal bij komt kijken. 
Wilt u vooraf wat meer informatie over aanvraagpro-
cedure, voorwaarden, beoordeling van de aanvraag 
en afwikkeling, ga dan naar www.alphen-chaam.
nl/onderscheiding.

• Gemeente Alphen-Chaam  
20 jaar. 

Dit jaar bestaat onze gemeente 20 jaar. Graag 
willen we stilstaan bij twee decennia gemeente 
Alphen-Chaam. We roepen alle inwoners uit 
onze gemeente op om zich te melden als het 
getal 20 dit jaar iets extra’s voor u betekent; 
bent u misschien 20 jaar getrouwd, word je in 
2017 20 jaar, doe je ergens voor de 20e keer aan 
mee; dat soort dingen. Kortom: heeft het getal 
20 voor u een bijzondere betekenis, dan zou-
den we dat graag van u willen vernemen. U kunt 
zich melden via ellymeeuwsen@abg.nl. We vra-
gen u wel een korte motivatie en onderbouwing 
toe te voegen. We maken vervolgens 
een selectie uit de inzendingen en 
in juni benaderen we 20 mensen. 
Waarvoor? Dat blijft nog even een 
verrassing.

• Nieuwe gemeentegids  
Alphen-Chaam verspreid

De nieuwe gemeentegids van Alphen-Chaam is/
wordt huis aan huis verspreid.  Helaas gaat er 
soms wel eens iets mis met de bezorging. Mocht 
u de gids op 20 mei nog niet ontvangen hebben, 
dan kunt u er een ophalen bij de receptie van 
het gemeentekantoor aan het Willibrordplein 1 
in Alphen, bij het Skac-gebouw aan de Gilzeweg 
12 in Chaam of De Leeuwerik aan de Sint Jacobs-
straat in Galder.


