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Officiële Bekendmakingen - week 45 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
31 oktober 2017, Sint Jacobsstraat 1B, 4855 AK 
uitbreiden Dorpshuis met 1-laagse aanbouw
6 november 2017, De Leeuwerik 1, 4859 AC
herbouwen bedrijfswoning met Bed and Breakfast
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Volledige meldingen 
2 november 2017, Dorpsstraat 38, 5113 TE
saneren asbest uit 5 bedrijfsgebouwen en 2 sleuf- 
silo’s
3 november 2017, Bredaseweg 77, 4861 TC
slopen en saneren asbest van diverse opstallen

Melding akkoord 
31 oktober 2017, Galderseweg 81, 4855 AG
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• ABG-gemeenten gaan voor 
duurzame energieopwekking

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en 
Gilze en Rijen en de Coöperatie Duurzame Energie-
keten De Baronie (CDEB) gaan samenwerken om 
meer duurzame energie op te wekken. Duurzame 
energie is energie die niet opraakt, zoals wind, zon, 
water en ook biomassa. De drie betrokken wethou-
ders en een vertegenwoordiger van de coöperatie 
tekenden daarvoor een overeenkomst. 

Al het (snoei-)hout dat vrijkomt bij het onderhouden 
en snoeien van de bomen gaan de drie gemeenten 
gebruiken. Deze biomassa kan worden omgezet in 
duurzame energie. Biomassa vervangt zo (een deel 
van) van de fossiele brandstof. 
CDEB levert biomassa aan boeren uit de drie ge-
meenten, die een biomassakachel hebben. 

De samenwerking is nu voor het komende jaar vast-
gelegd. CDEB en gemeenten willen een  samenwer-
king voor meerdere jaren aangaan. De wethouders 
Ad van de Heijning (Alphen-Chaam), Jan Vermeer 
(Baarle-Nassau) en Ariane Zwarts (Gilze en Rijen) 
zijn erg blij met de overeenkomst. “We geven op 
deze manier invulling aan onze gemeentelijke kli-
maat- en energiedoelstellingen. Bovendien zien we 
hier ook het voordeel van onze ambtelijke samen-
werking”, aldus de drie wethouders.

V.l.n.r.: wethouder Ariane Zwarts (Gilze en Rijen), 
dhr. R. Antens (voorzitter CDEB), wethouder Ad van 
de Heijning (Alphen-Chaam), wethouder Jan Ver-
meer (Baarle-Nassau) 
Foto Erwin Goossens

• Aanpassing en uitbreiding  
van De Leeuwerik in Galder

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam 
heeft op 26 oktober 2017 besloten om voor de uit-
breiding en aanpassing van Dorpshuis De Leeu-
werik in Galder geld beschikbaar te stellen. In de 
Leeuwerik zit o.a. de Mattheusschool. Uitbreiding 
van het gebouw is nodig omdat het aantal leerlin-
gen van de Mattheusschool de komende tijd groeit.

Op het huidige schoolplein komt een aanbouw. 
Hierin komen de ruimtes van kinderdagverblijf 
PUUR. Zo ontstaat er ruimte voor de Mattheus-
school 

Binnenkort starten we de aanbestedingsprocedure 
(nationaal openbaar) voor een aannemer. Meer in-
formatie over de aanbestedingsprocedure kunt u 
vinden op TenderNed, het online marktplein voor 
aanbestedingen van overheidsopdrachten. 

• Bent of kent u een kampioen?  
Meld u dan aan.

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampioe-
nen en mensen die op een of andere manier in 2017 
een bijzondere prestatie leverden. Het gemeente-
bestuur wil deze mensen graag in het zonnetje  zet-
ten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op woens-
dag 3 januari 2018 bij C.C. Den Heuvel in Alphen. 
Om er zeker van te zijn dat we niemand over het 
hoofd zien vragen wij aan de kampioenen om zich 

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

aan te melden. Kent u of bent u een kampioen, een 
kampioensteam of iemand die een bijzondere pres-
tatie heeft geleverd in 2017, laat het ons weten via 
ellymeeuwsen@abg.nl. Opgeven kan tot en met 2 
december 2017. De richtlijnen voor wie in aanmer-
king kan komen vindt u op www.alphen-chaam.nl/
onderscheidingen
Wilt u meer informatie? Dat kan via 088-3821430 of 
ellymeeuwsen@abg.nl 

• Subsidie voor nieuwe bestemming 
van uw stal of schuur

In Brabant staan veel stallen en schuren leeg. Dit 
biedt kansen voor nieuwe activiteiten. De eigenaar 
van zo’n stal of schuur heeft veel mogelijkheden: 
van sloop tot herbestemming. Wat past het beste 
in de omgeving? Tot en met 9 januari 2018 is er een 
tijdelijke subsidieregeling voor agrarische onder-
nemers in Noord-Brabant die gestopt zijn met hun 
bedrijf en waarvan de stal of schuur leegstaat.
Bent u eigenaar van zo’n lege stal of schuur? Dan 
kunt u een bijdrage krijgen in de advieskosten voor 
het bepalen van een nieuwe bestemming voor uw 
gebouw(en). Bezoek voor  meer informatie onze 
website www.alphen-chaam.nl 

• Pleeggezinnen gezocht 
Met de jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Ne-
derland aandacht voor het belang van pleegzorg. 
We zijn trots op de tien pleeggezinnen in Alphen-
Chaam. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 
19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van on-
schatbare waarde én heel hard nodig, voor de 
pleegkinderen van nu maar ook die van de toe-
komst. Het afgelopen jaar was de instroom van 
nieuwe pleegouders voor het eerst lager dan de 
uitstroom. Hierdoor dreigt een groot tekort. Daarom 
is in Nederland een zoektocht gestart naar super-
gewone pleegouders. Meer weten? Kijk op www.
pleegzorg.nl

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

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang 6 oktober 2017 op grond van art 2.22 wet 
Basisregistratie 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
de Bruin, C.J.M.H. 10-11-1970

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

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang 08 september 2017 op grond van art 2.22 
wet Basisregistratie Personen (BRP) de adresgege-
vens van onderstaande personon naar een onbe-
kend 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 ingeschre-
ven.
Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
de Bondt, M.D. 26-03-1992

De volledige bekendmakingen met bezwaarmo-
gelijkheden vindt u op www.alphen-chaam.nl/ 
bekendmakingen

ABG-gemeenten gaan voor duurzame energieopwekking 

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en de Coöperatie Duurzame 
Energieketen De Baronie (CDEB) gaan samenwerken om meer duurzame energie op te 
wekken. Duurzame energie is energie die niet opraakt, zoals wind, zon, water en ook 
biomassa. De drie betrokken wethouders en een vertegenwoordiger van de coöperatie 
tekenden daarvoor een overeenkomst.  
 
Al het (snoei-)hout dat vrijkomt bij het onderhouden en snoeien van de bomen gaan de drie 
gemeenten gebruiken. Deze biomassa kan worden omgezet in duurzame energie. Biomassa 
vervangt zo (een deel van) van de fossiele brandstof.  
CDEB levert biomassa aan boeren uit de drie gemeenten, die een biomassakachel hebben.  
 
De samenwerking is nu voor het komende jaar vastgelegd. CDEB en gemeenten willen een  
samenwerking voor meerdere jaren aangaan. De wethouders Ad van de Heijning (Alphen-
Chaam), Jan Vermeer (Baarle-Nassau) en Ariane Zwarts (Gilze en Rijen) zijn erg blij met de 
overeenkomst. “We geven op deze manier invulling aan onze gemeentelijke klimaat- en 
energiedoelstellingen. Bovendien zien we hier ook het voordeel van onze ambtelijke 
samenwerking”, aldus de drie wethouders. 
 
 
 

 
 
V.l.n.r.: wethouder Ariane Zwarts (Gilze en Rijen), dhr. R. Antens (voorzitter CDEB), 
wethouder Ad van de Heijning (Alphen-Chaam), wethouder Jan Vermeer (Baarle-Nassau)  
Foto Erwin Goossens 
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