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

Officiële Bekendmakingen - week 36 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
30 augustus 2017, Oude Maastrichtsebaan van Gil-
zeweg tot Franse Baan (sectie E nr. 2073), Chaam
aanleggen halfverharding van betongranulaat t.b.v. 
bereikbaarheid bos
2 september 2017, Strijbeekseweg 29, 4856 AA
vergroten woning
1 september 2017, Korenbloem (sectie H nr. 735), 
Galder
bouwen 11 woningen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
31 augustus 2017, Galderseweg 5, 4855 AD
bouwen melkstal met wachtruimte
31 augustus 2017, Lange Bedde 9, 5131 WD 
bouwen woonhuis met bijgebouw en aanleggen 
uitrit
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. 

• Onze gemeenteraad kijkt  
in de spiegel! Kijk jíj mee?!

Ben jij geïnteresseerd in democratie, lokaal bestuur 
en politiek en niet verbonden aan een politieke par-
tij? Ben je kritisch op de werking van onze gemeen-
teraad en hoe democratie in onze gemeente werkt?  
Vind je iets van de wijze van vergaderen van onze 
gemeenteraad? Wat moet anders en beter? Wat 
vind jíj daarvan? Wil je je mening toetsen bij ande-
ren die net als jij hierover een mening hebben en 
mee willen denken over verbetering?
MELD JE DAN AAN!
Voor de tijdelijke commissie zoeken we naar in-
woners uit onze gemeente die bereid zijn om het 
komende half jaar tijd te steken in het meedenken 
over de lokale democratie en de rol van onze ge-
meenteraad. Voel je je hierdoor aangesproken, 
meld je dan aan bij onze raadsgriffier Michel Luij-
ben via e-mail: m.luijben@alphen-chaam.nl

• 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 hij/zij volgens de 
BRP staan ingeschreven. De verhuisaangifte heb-
ben wij  niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 
kunnen stellen 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
De Bondt, M.D.  26-03-1992
Dujkic, M  27-03-1972
Sima, M.D.  20-10-1989
Margarit, E.M.  21-01-1988
Caldararu, M.A.D. 08-06-2009
Margarit, G.R.  22-12-2016
Mitrache, B.C.  01-02-1981

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: 140161. Bij geen 
reactie binnen 14 dagen na dagtekening publica-
tie gaan wij over tot definitieve opneming van de 
adresgegevens onbekend in de BRP.

• Heeft u het beste idee van Alphen-
Chaam?

De gemeente Alphen-Chaam bestaat 20 jaar en dat 
is een mijlpaal die de gemeente graag viert met 
haar inwoners. Het gemeentebestuur is bijzonder 
trots op de organisatiekracht van de kernen en wil 
creatieve ideeën van inwoners in dit jubileumjaar 
extra ondersteunen en stimuleren.
De gemeente stelt in het kader van het 20-jarig be-
staan dan ook eenmalig een budget van in totaal  
€ 50.000,- beschikbaar voor de uitvoering van 
ideeën die het wonen, werken en recreëren in de 
gemeente Alphen-Chaam nog 
mooier, beter en plezieriger 
maken. De ideeën kunnen in-
gediend worden tot en met 31 
oktober 2017 en moeten vol-
doen aan de gestelde crite-
ria. Het college van B&W be-
slist uiteindelijk welke 
ideeën budget krijgen 
toegekend en we maken 
tijdens de nieuwjaars-
receptie bekend welke 
ideeën dit zijn.

Meer informatie en voorwaarden
Wilt u weten hoe u in aanmerking kunt komen voor 
een financiële bijdrage in het kader van het beste 

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

idee van Alphen-Chaam? Kijkt u dan snel op www.
alphen-chaam.nl voor meer informatie over de ge-
stelde criteria en overige voorwaarden. Heeft u nog 
vragen of wilt u graag geholpen worden met het in-
dienen van uw idee? Neemt u dan contact op met de 
heer Van Strien via bartvanstrien@abg.nl.

• Aanvragen subsidie voor 
activiteiten vóór 1 oktober

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één 
of meerdere van uw activiteiten? Dan is het belang-
rijk dat u vóór 1 oktober 2017 het aanvraagformulier 
voor subsidies invult. Wij toetsen uw aanvraag op 
basis van de nieuwe subsidieregels. Meer infor-
matie en een aanvraagformulier vindt u op www.
alphen-chaam.nl/subsidies.

Voor het eerst subsidie aanvragen?
Wilt u een activiteit uitvoeren voor onze inwoners, 
dan vragen we u om eerst te kijken wat u zelf en 
samen met anderen kunt realiseren. We gaan eerst 
uit van eigen kracht. Hebt u aanvullend (financiële) 
ondersteuning nodig, dan kunnen we samen bekij-
ken of en hoe de activiteiten
gerealiseerd kunnen worden. Subsidie kan daarbij 
een vorm van financiële ondersteuning zijn.
Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/subsidies. 

• Buurtnatuur- en buurtwaterfonds: 
doe mee met de vergroening van je 
buurt! 

Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor 
mens, dier en milieu. Dit vraagt om actie! Inwoners, 
overheden en ondernemers kunnen met elkaar de 
omgeving groen, gezond en mooi maken. Dat is niet 
alleen goed maar ook nog eens heel erg leuk om te 
doen. De provincie heeft een buurtnatuur- en buurt-
waterfonds in het leven geroepen om initiatieven in 
die richting te stimuleren.
Het gaat om kleinschalige projecten in verstedelijkt 
gebied waarvoor bewoners samen de handen uit de 
mouwen willen steken. Aanvragen kunnen worden 
gedaan door stichtingen en zzp-ers en zij kunnen 
een financiële bijdrage ontvangen van 60 % van de 
projectkosten tot een maximum van € 10.000,00. 
Meer informatie in bijgevoegde folder of op (link 
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtnatuur-
en-buurtwaterfonds-noord-brabant) 

• Viert u het 20-jarig bestaan van de 
gemeente Alphen-Chaam met ons 
mee?

De gemeente Alphen-
Chaam bestaat dit 
jaar 20 jaar. Om dat 
te vieren organiseert 
de gemeente burger-
avonden in septem-
ber en oktober van 
dit jaar. Het motto 
van deze avonden: 
‘samen vieren, sa-
men bouwen’. Als het 
goed is heeft u inmid-
dels de officiële uitnodiging voor uw burgeravond 
per post ontvangen. U kunt zich vanaf nu dan ook 
aanmelden. 

Wanneer en hoe laat?
Maandag 25 september in het Chaamsche Wapen 
voor inwoners uit Chaam 
Maandag 2 oktober in MFA De Leeuwerik voor inwo-
ners uit Galder en Strijbeek
Woensdag 4 oktober in CC Den Heuvel voor inwo-
ners uit Alphen
Maandag 9 oktober in Koetshuis Anneville voor in-
woners uit Ulvenhout AC en Bavel AC
Iedere avond start om 19.00 uur en eindigt om-
streeks 22.00 uur.

Aanmelden tot en met 17 september
Aanmelden voor de burgeravond in uw kern kan 
tot en met 17 september aanstaande via bur-
geravonden@alphen-chaam.nl. Vermeld in de 
e-mail uw naam, adresgegevens, met hoeveel 
personen u aanwezig bent en de plaats van de 
bijeenkomst waar u naar toe komt. Heeft u on-
verhoopt geen uitnodiging ontvangen? Dan spijt 
ons dat ten zeerste. U bent natuurlijk toch van 
harte welkom en ook u kunt zich aanmelden via 
bovengenoemd e-mailadres.

Neem uw mobiele telefoon mee
Voor de avond zelf vragen wij u uw mobiele te-
lefoon mee te nemen. Heeft u geen mobiele te-
lefoon, dan zorgen wij voor een alternatief. Na 
afloop van de avond krijgt iedereen een attentie. 
Wie jarig is, trakteert immers. U komt toch ook? 
Wij kijken uit naar uw komst en zien uw aanmel-
ding dan ook graag voor 17 september aanstaan-
de tegemoet.

Heeft u het beste idee van Alphen-Chaam? 
De gemeente Alphen-Chaam bestaat 20 jaar en dat is een mijlpaal die de gemeente graag viert met 
haar inwoners. Het gemeentebestuur is bijzonder trots op de organisatiekracht van de kernen en wil 
creatieve ideeën van inwoners in dit jubileumjaar extra ondersteunen en stimuleren.  
 
De gemeente stelt in het kader van het 20-jarig bestaan dan ook eenmalig een budget van in totaal € 
50.000,- beschikbaar voor de uitvoering van ideeën die het wonen, werken en recreëren in de 
gemeente Alphen-Chaam nog mooier, beter en plezieriger maken. De ideeën kunnen ingediend 
worden tot en met 31 oktober 2017 en moeten voldoen aan de gestelde criteria. Het college van 
B&W beslist uiteindelijk welke ideeën budget krijgen toegekend en we maken tijdens de 
nieuwjaarsreceptie bekend welke ideeën dit zijn. 
 
Meer informatie en voorwaarden 
Wilt u weten hoe u in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage in het kader van het 
beste idee van Alphen-Chaam? Kijkt u dan snel op www.alphen-chaam.nl voor meer informatie over 
de gestelde criteria en overige voorwaarden.  
 
Heeft u nog vragen of wilt u graag geholpen worden met het indienen van uw idee? Neemt u dan 
contact op met de heer Van Strien via bartvanstrien@abg.nl. 
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