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

Officiële Bekendmakingen - week 24 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
7 juni 2017, Nieuwstraat 7, 5131 BG
uitbreiden woning
8 juni 2017, Galderseweg 26A, 4855 AH
aanleggen inrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
9 juni 2017, Wildertstraat 6, 4861 PT
uitbreiden vleesveestal
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 omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
7 juni 2017, Houtgoorstraat 12, 4861 RN
bouwen woning met bijgebouw
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 
12 juni 2017, Baarleseweg 75, 77 en 79, 5131 BB
saneren asbesthoudende golfplaten en dakleien
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

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

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang 12 mei  2017  op grond van art 2.22 wet Ba-
sisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens van 
onderstaande persoon naar een onbekend land op 
te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat 
de betrokkene niet meer woont op het adres waar 
hij/zij volgens de BRP staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Egglij, T  21-09-1993

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijk-
heden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekend-
makingen

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

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang 14 april 2017  op grond van art 2.22 wet Ba-
sisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personon naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is ge-
bleken dat de betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat ingeschre-
ven.

Geslachtsnaam en
 voorletters  Geboortedatum
Łuczynski, A.P. 03-04-1993

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijk-
heden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekend-
makingen

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

• Opening heringericht Renesplein 
op zondag 9 juli

Op zondag 9 juli 14.00 uur verricht burgemeester 
Joerie Minses de feestelijke heropening van het Re-
nesplein en onthult hij een nieuw officieel straat-
naambord.
De herinrichting van het plein heeft plaatsgevon-
den in het kader van de viering van 150 jaar Bels 
Lijntje. Het idee om het Renesplein anders in te 
richten was afkomstig van de omwonenden uit het 
buurtschap RENES. 
Behalve een nieuwe inrichting krijgt het plein die 
zondag ook een nieuwe naam.
RENES is een samenvoeging van de eerste letters 
van de namen van de straten die in de buurt er 
omheen liggen en het buurtschap RENES vormen: 
REmijsenhof, Nieuwstraat, Engelbertstraat en Sta-
tionstraat. Inmiddels is daar de inbreidinglocatie 
Smidshof bij gekomen. En dat betekent dat het Re-
nesplein er een esje bij krijgt en voortaan dus met 
twee essen wordt geschreven als RENESSPLEIN

Heemkundekring Carel de Roy, SPA en buurtvereni-
ging RENES geven verdere invulling aan de middag. 
De expositie in de Expotruck 150 jaar Bels Lijntje is 
bijvoorbeeld te bezichtigen en er rijdt een treintje 
door Alphen waarmee iedereen een ritje kan maken.

• Veteranendag zaterdag 1 juli
Elk jaar op de laatste zaterdag van juni, wordt de 
Nederlandse Veteranendag gehouden in Den Haag. 
Dit jaar is dat op 24 juni. 
De gemeente houdt sinds een aantal jaren ook een 
gemeentelijke veteranendag. Deze vindt plaats op 
zaterdag 1 juli 2017 in het gemeentehuis in Alphen.
Tijdens deze dag tonen we onze waardering voor 
iedereen uit onze gemeente die zich heeft ingezet 
in dienst van de vrede. 
De veteranen die ingeschreven zijn bij het Vetera-
neninstituut in Doorn krijgen hiervoor binnenkort 
een uitnodiging. Als u als veteraan niet staat in-
geschreven bij het Veteraneninstituut en  wel aan-
wezig wilt zijn bij de gemeentelijke veteranendag, 
neem dan even contact op met Elly Meeuwsen, via 
ellymeeuwsen@abg.nl of 14 013. U krijgt dan ook 
een uitnodiging toegestuurd. 

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

• Heb jij de BuitenBeter app  
al gedownload? 

Met deze gratis app kun je problemen in de bui-
tenruimte melden meteen op de plek én het mo-
ment dat je het signaleert. Stuur een foto mee, 
zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. 
Download de app via www.buitenbeter.nl of via 
de appstore. 

• Supporter worden van Cittaslow? 
Kijk op www.alphen-chaam.nl 
en vul het digitale formulier in. 

Er zijn géén kosten aan verbonden.


