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

Officiële Bekendmakingen - week 44 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
25 oktober 2017, Wildertstraat 6, 4861 PT
bouwen woning met garage
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
30 oktober 2017, Kwaalburg 3, 5131 NC
uitbreiden 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. 

Volledige meldingen 
24 oktober 2017, Boshoven 33, 5131 NB
saneren asbesthoudende golfplaten van schuren

Melding akkoord 
20 oktober 2017, Gilzeweg 45a, 4861 AS
melding activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Bekendmaking
De gemeenteraad van Alphen-Chaam maakt be-
kend dat in de raadsvergadering van 26 oktober 
2017, onder intrekking van de gedragscode politie-
ke ambtsdragers van de gemeente Alphen-Chaam 
d.d. 22 september 2011, zijn vastgesteld:
• de Gedragscode integriteit gemeenteraads- en 

burgerleden Alphen-Chaam 2017; 
• de Gedragscode integriteit collegeleden Alphen-

Chaam 2017.
Beide documenten zijn in te zien via de gemeente-
lijke website www.alphen-chaam.nl bij de agenda-
stukken van de raadsvergadering van 26 oktober 
2017. U kunt de documenten ook opvragen via de 
raadsgriffier: griffier@alphen-chaam.nl.

• Bekendmaking
De gemeenteraad van Alphen-Chaam maakt be-
kend dat in de raadsvergadering van 26 oktober 
2017, is vastgesteld:
• de verordening scholing raads- en commissiele-

den gemeente Alphen-Chaam.
De verordening is in te zien via de gemeentelijke 
website www.alphen-chaam.nl bij de agendastuk-
ken van de raadsvergadering van 26 oktober 2017. 
U kunt de verordening ook opvragen via de raads-
griffier: griffier@alphen-chaam.nl.

• Bekendmaking ontwerp wijzigings-
plan Kloosterstraat 17 in Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben in hun vergadering van 24 
oktober 2017 besloten het ontwerp-wijzigingsplan 
Kloosterstraat 17 voor iedereen ter inzage te leggen. 
Iedereen krijgt van 31 oktober 2017 tot en met 11 
december 2017 de gelegenheid een zienswijze in te 
dienen. U kunt het ontwerp wijzigingsplan 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 14 013. U kunt het plan ook 
bekijken op de landelijke website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
WPkloosterstr17-ON01. Voor nadere informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.
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 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.
Winterdal, H.J. 29-08-1927
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: 14 013. Bij geen 
reactie binnen 14 dagen na dagtekening publica-
tie gaan wij over tot definitieve opneming van de 
adresgegevens onbekend in de BRP.

• Openbare kennisgeving 
inzake artikel 7.8b van de Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouder van Alphen-Chaam 
maken bekend dat overeenkomstig artikel 7.8b 
van de Wet milieubeheer het volgende besluit is 
genomen. Op grond van categorie 14, onderdeel 
D van het Besluit Milieu Effect Rapportage 1994 

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

geldt bij het  uitbreiden van een inrichting bestemd 
voor minimaal 350 plaatsen voor zeugen de MER-
beoordelingsplicht. Er dient te worden nagegaan of 
er zich bijzondere omstandigheden voordoen waar-
door een Milieu Effect Rapport dient te worden op-
gesteld. M.J.B. Willemse is voornemens om op Het 
Sas 11 in Alphen een nieuwe stal te plaatsen voor 
het huisvesten van vleesvarkens. In totaal kunnen 
er in de beoogde situatie 3.984 vleesvarkens en 
528 gespeende biggen gehuisvest worden. Hierop 
is categorie 14, onderdeel D van het Besluit Milieu 
Effect Rapportage 1994 van toepassing.
Er doen zich geen “bijzonder omstandigheden” 
voor, die het opstellen van een Milieu Effect Rap-
portage vragen. Ons college heeft besloten dat er 
voor de aangegeven uitbreiding geen Milieu Effect 
Rapportage hoeft te worden opgesteld.
Dit besluit ligt vanaf 19 oktober 2017 gedurende zes 
weken ter inzage bij de receptie van de gemeente 
Alphen-Chaam. Via de behandelend ambtenaar 
mevrouw I. Schout kunt u een afspraak maken om 
de stukken in te zien, telefoon 088-3821020.
Dit besluit betreft een procedure ter voorbereiding 
van het besluit op de aanvraag om een milieuver-
gunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar of 
beroep mogelijk.

• Raadsvergadering:  
donderdag 9 november 2017 

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam – 
19.00 uur. 
In deze vergadering wordt, naast het inspreekrecht 
voor burgers,  één agendapunt behandeld, name-
lijk:
3.  Voorstel tot vaststelling van de programmabe-

groting 2018
De agendastukken met bijlagen zijn in te zien via 
www.alphen-chaam.nl 

• Democracity
Vrijdag 27 oktober hebben de groepen 7/8 van Het 
Beekdal uit Chaam en de Willibrordusschool uit 
Alphen in de raadszaal in Chaam het spel Democra-
city van ProDemos gespeeld.  Ze bouwden samen 
een stad en leerden zo bijvoorbeeld hoe een demo-
cratie en een gemeenteraad werkt. Burgemeester 
Minses en enkele raadsleden waren ook aanwezig.  
Het doel van dit spel is o.a. om kinderen meer te 
betrekken bij het bestuur in hun eigen gemeente 
en te laten zien hoe de gemeenteraad beslissin-
gen neemt. De groepen 6 van de Driesprong kregen 
donderdag van burgemeester Minses een les over 
hoe een gemeente werkt en wat bijvoorbeeld de 
taak is van de burgemeester. Fijn om te zien dat de 
kinderen zo enthousiast waren. 

• Gemeente Hoogstraten verbiedt 
vrachtverkeer in dorpskernen

Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft twee maat-
regelen genomen om vrachtverkeer uit haar dorps-
kernen te weren. Over de invoering van deze maat-
regelen is overleg geweest tussen Hoogstraten en 
Baarle-Nassau.
Het eerste besluit is een verbod op doorgaand ver-
keer zwaarder dan 3.500 kilo in de Koestraat en 
omgeving in Minderhout. Dit verbod is eind oktober 
ingegaan. Het tweede besluit betreft een verbod op 
doorgaand vrachtverkeer in Meer, Meerle, Minder-
hout en Hoogstraten vanaf begin 2018. Vanaf dat 
moment leiden omleidingsroutes het doorgaand 
vrachtverkeer naar de E19 (Breda-Antwerpen).   
Meer weten? Kijk dan op www.hoogstraten.be/ad-
viesroute.

Castelre
We verwachten dat alle maatregelen gezamenlijk er 
voor zorgen dat er in Castelre geen extra overlast 
door vrachtverkeer komt. We houden verkeerstel-
lingen om dit in de gaten te houden.

Voorkom een boete
Hebt u klanten in Hoogstraten? En levert u daar met 
een vrachtauto? Neem dan contact op met uw klant. 
Uw klant kan de gemeente Hoogstraten vragen u 
toestemming te geven om te laden of te lossen. Dit 
gaat begin 2018 in. Zo voorkomt u een boete.
Informeer ook uw leverancier die via de gemeente 
Hoogstraten rijdt om uw bedrijf te bevoorraden.

• Gladheidsbestrijdingsteam is alert 
via Twitter @gemeenteAC

Het gladheidsbestrijdingsteam van onze gemeente 
informeert u ook deze winter via twitter over glad-
heid en gladheidsbestrijding. Dat gebeurt via het 
account @gemeenteAC. Met korte berichten hou-
den we u op de hoogte van de (kans op ) gladheid 
en het moment waarop het gladheidsbestrijdings-
team in actie komt. Zo willen we onze inwoners 
alert maken op mogelijke gevaarlijke verkeersom-
standigheden door ijzer, vorst of sneeuw. 
Wanneer het door winterse omstandigheden glad 
wordt, rukt het gladheidsbestrijdingsteam van 
Alphen-Chaam uit om te strooien. In Alphen-Chaam 
zetten we de gladheidsbestrijding in van 1 novem-
ber tot 31 maart. Het gladheidsbestrijdingsplan 
waarin wij hebben vastgesteld waar en wanneer 
wij strooien met daarin een wegenplan, vindt u op 
www.alphen-chaam.nl/gladheid.


