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

Officiële Bekendmakingen - week 12 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
8 maart 2018, Meerleseweg 21, 4861 NA
bouwen machineberging
8 maart 2018, Grazenseweg 4, 4856 BB
bouwen loods
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
9 maart 2018, Schellestraat 14-16, 5131 RJ
milieuneutraal veranderen inrichting

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
8 maart 2018, Korte Bedde 15, 5131 WE
bouwen woning 
12 maart 2018, Bredaseweg 50, 4861 TD
bouwen woning met bijgebouw en aanleggen uitrit
14 maart 2018, Galderseweg 64, 4855 AJ
kappen 15 bomen
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 
uitgebreide procedure
8 maart 2018, St. Jacobsstraat 1B, 4855 AK
brandveilig gebruik van dorpshuis De Leeuwerik
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerp-
beschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep 
instellen. 

Volledige meldingen 
9 maart 2018, Hoefakker 25, 4861 BH
saneren asbest uit garage

• Agenda voor de nieuwe 
gemeenteraad

Als de verkiezingen achter de rug zijn moeten we 
nog een aantal officiële zaken regelen. 
Zo zal de burgemeester op vrijdag 23 maart de de-
finitieve uitslag bekend maken. Dit gebeurt op het 
gemeentehuis in Alphen om 10.00 uur. Deze zitting 
is openbaar. 

De oude gemeenteraad beslist over toelating van 
degenen die gekozen zijn als raadslid. De “oude” 
raad neemt dan ook afscheid. Dit is op 27 maart.
Daarna moet de nieuwe gemeenteraad geïnstal-
leerd worden. Dit gebeurt op 29 maart. 
De agenda’s van deze twee raadsvergaderingen 
zijn als volgt: 

Raadsvergadering, dinsdag 27 maart 2018 
SKAC- Taxandria - Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam 
19.30 uur. 
Agenda
De gemeenteraad behandelt de volgende agenda-
punten:
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Vaststellen van de notulen van de raadsvergade-

ring van 15 maart 2018
3. Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de 

gekozenen als leden van de raad van de ge-
meente Alphen-Chaam

4. Afscheid van niet terugkerende raadsleden en 
afsluiting van de zittingsperiode van de huidige 
gemeenteraad

Raadsvergadering donderdag 29 maart 2018 
SKAC- Taxandria - Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam
19.30 uur. 
Agenda
De gemeenteraad behandelt de volgende agenda-
punten:
1. Opening en vaststelling van de agenda - mede-

delingen van de voorzitter
2. Beëdiging van de leden van de gemeenteraad 

van Alphen-Chaam 

De eerste raadsvergadering met de nieuwe ge-
meenteraad is op 19 april, in het SKAC-gebouw aan 
de Gilzeweg in Chaam om 19.30 uur.

• Correctie op “Toelichting bij de 
aanslag OZB / WOZ-beschikking 
2018”

Bij de opmaak van de bijsluiter (“Toelichting bij 
de aanslag OZB/WOZ-beschikking 2018”) bij uw 
aanslag OZB is een fout gemaakt. In deze bijsluiter 
staan te hoge tarieven vermeld. 
Bij de oplegging van de aanslag zijn de juiste tarie-
ven gebruikt. De aanslag is dus wel correct.
De juiste bijsluiter kunt u vinden op www.alphen-
chaam.nl 

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

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

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alphen-Chaam heeft besloten met in-
gang van 16 februari 2018 op grond van art 2.22 wet 
Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is ge-
bleken dat de betrokkenen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Uiterwijk, I.M. 08-09-1987
Uiterwijk, J. 07-07-2010
Uiterwijk, C. 28-07-2008
Uiterwijk, K. 27-02-2012

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

• Boomfeestdag 2018 onder een 
stralende zon

Op woensdag 14 maart hebben ruim 80 kinderen uit 
onze gemeente, onder een stralende zon,  meege-
daan aan de Boomfeestdag 2018. Kinderen van de 
Willibrordusschool uit Alphen plantten, samen met 
wethouder Van de Heijning, bomen en struiken op 
een perceel in ’t Zand. Kinderen van de Driesprong 
en Het Beekdal uit Chaam deden dat , samen met 
burgemeester Minses en wethouder Van Dijk, op 
een perceel aan de Snijderseweg in Chaam. Natuur-
monumenten en de Bosgroep verleenden hun me-
dewerking. Het thema voor die dag was: “Operatie 
Boomfeestdag: maak ’t buiten beter”. Samen heb-
ben zij ervoor gezorgd dat het buiten beter werd. 

• Update skatebaan Chaam

De skatebaan in Chaam is gemaakt uit toestellen 
die al eerder gebruikt zijn. Deze nieuwe combinatie 
is helaas niet volledig door de keuring gekomen. 
We moeten enkele aanpassingen doen zodat de 
skatebaan voldoet aan alle eisen en goedgekeurd 
wordt. Hier zijn we nu mee bezig. We doen er alles 
aan om de aanpassingen nu zo snel mogelijk uit te 
voeren, zodat kinderen en jongeren uit Chaam de 
skatebaan weer kunnen gebruiken.

• Nieuwe gemeentegids medio 2018

We zijn bezig met de voorbereidingen voor een 
nieuwe gemeentegids voor de gemeente Alphen-
Chaam. FMR Producties stelt deze gemeentegids 
weer samen. Net voor de zomervakantie versprei-
den zij de gids huis-aan-huis in onze gemeente.

FMR geautoriseerd voor advertentieacquisitie
FMR Producties start binnenkort met het benade-
ren van bedrijven en ondernemers met de vraag of 
zij willen adverteren in de gids. De gemeente heeft 
FMR hiervoor geautoriseerd. Ook instellingen en 
verenigingen benaderen zij, maar dan met de vraag 
of alle gegevens nog kloppen. 

Zelf wijzigingen doorgeven?
U kunt eventueel ook zelf een wijziging doorgeven 
via de website https://lokaaltotaal.nl/alphen-
chaam of via de bon achter in de gemeentegids. 
Natuurlijk mag dit ook telefonisch 0223-661425 of 
per email info@lokaaltotaal.nl.

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

Er zijn géén kosten aan verbonden.


