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Officiële Bekendmakingen - week 17 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
12 april 2018, Kloosterstraat 3, 4861 PA
kappen boom
13 april 2018, Wilgenakker 4, 4855 BA
kappen 3 bomen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
16 april 2018, Meerleseweg 21, 4861 NA
bouwen machineberging
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 
13 april 2018, Boslust 17, 5131 BV
saneren asbest
16 april 2018, Goedentijd 66B, 5131 NS
saneren asbest
18 april 2018, Bredaseweg 50, 4861 TD
slopen woning en bijgebouw

• Bekendmaking ontwerp wijzigings-
plan Legstraat 20 in Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alp-
hen-Chaam hebben in hun vergadering van 17 april 
2018 besloten het ontwerp wijzigingsplan Legstraat 
20 voor ter inzage te leggen. Iedereen krijgt van 20 
april 2018 tot en met 31 mei 2018 de gelegenheid 
een zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp wij-
zigingsplan tijdens openingstijden inzien in het ge-
meentekantoor in Alphen. Als u gebruik wilt maken 
van deze inzagemogelijkheid dient u een afspraak 
te maken met de frontoffice. U kunt dit online doen 
via www.alphen-chaam.nl, door of 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.
WPlegstraat20-ON01. Voor nadere informatie kunt 
u terecht op onze website www.alphen-chaam.nl.

• Afscheid wethouders en ereteken 
Ad van de Heijning

Tijdens de raadsvergadering van 19 april heeft de 
gemeente Alphen-Chaam afscheid genomen van 
wethouder Bert van Dijk en wethouder Ad van de 
Heijning. Aan Ad van de Heijning heeft burgemees-
ter Minses het Ereteken van de gemeente Alphen-
Chaam uitgereikt. Hij kreeg deze als blijk van waar-
dering en erkentelijkheid vanwege zijn zeer lange 
staat van dienst voor de lokale politiek. Eerst in de 
gemeente Alphen en Riel en vanaf 1-1-1997 in de ge-
meente Alphen-Chaam.

40 jaar politiek actief
Dhr. v.d. Heijning begon zijn politieke carrière 40 
jaar geleden. In 1978 kwam hij in de gemeenteraad 
van de gemeente Alphen en Riel. Tot aan de herin-
deling in 1997 was dhr. Van de Heijning in meer-
dere periodes raadslid en commissielid. Van 2002 
tot 2010 was hij raadslid in de gemeente Alphen-
Chaam. In de laatste twee bestuursperiodes (van 
2010 tot 2014 en van 2014 tot 2018) maakte dhr. 
Van de Heijning als wethouder onderdeel uit van 
het college van B&W. In de periode 2010 tot 2014 
was hij ook locoburgemeester. 

Dossiers
Een paar belangrijke ontwikkelingen in zijn lange 
politieke carrière van de laatste jaren zijn het Cen-
trumplan Alphen en de nieuwe gymzaal in Alp-
hen. Voor de gemeente Alphen en Riel waren dat 
destijds de kabeltelevisie voor Alphen en Riel, het 
behoud van de agrarische school in Alphen en de 
nieuwbouw van Scouting en de Peuterspeelzaal in 
Alphen.
Dhr. Van de Heijning heeft zich dus over heel veel, 
diverse, dossiers mogen buigen in de afgelopen 40 
jaar en daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd 
aan de gemeente en de afzonderlijke dorpskernen.

Informeel afscheid
Op 25 april wordt er ook nog informeel afscheid ge-
nomen van beide wethouders.

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

• Nationale dodenherdenking 4 mei 

4 mei staan we samen stil bij de slachtoffers van 
oorlogsgeweld en vervolging. Dat doen we in onze 
gemeente met een bijeenkomst in de Ledevaertkerk 
in Chaam gevolgd door een bloemlegging bij het 
monument voor het voormalig raadhuis in Chaam. 
Graag nodigen wij iedereen uit hierbij aanwezig te 
zijn. 
Het programma voor vrijdag 4 mei ziet er in hoofd-
lijnen als volgt uit:
19.15: Begin herdenking in de Ledevaertkerk met 

lezingen, voordrachten, zang en muziek 
19.50: Stille tocht naar het monument op het Raad-

huisplein
20.00: Twee minuten stilte gevolgd door het Wil-

helmus, bloemlegging en toespraak door 
burgemeester mr. J.W.M.S. Minses

20.10: Einde plechtigheid

Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam en het 
comité “4 en 5mei” nodigen met name de nabe-
staanden van de slachtoffers die als gevolg van 
oorlogshandelingen zijn omgekomen, uit voor deze 
bijeenkomst. Ook kinderen nodigen wij in het bij-
zonder uit om, samen met hun ouders, de herden-
king bij te wonen. 
Wij vragen de mensen in de gemeente en met name 
degenen die in de buurt van het Raadhuisplein wo-
nen, de vlag halfstok te hangen.

• 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 zij volgens de BRP staan 
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet 
ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stel-
len 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
Roubos, W. 08-10-1953
Pechová, P. 06-01-1993

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 28 dagen na 
datum publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 14 013
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dagtekening 
publicatie gaan wij over tot definitieve opneming 
van de adresgegevens onbekend in de BRP.

• We are Food. Jij toch ook?

De gemeente Alphen-Chaam doet dit jaar mee als 
‘keuken’ in het kader van “We are Food”. Dit initia-
tief is ontwikkeld door de Provincie Noord-Brabant 
nadat zij verkozen werd tot Europese regio van de 
gastronomie. Onder de noemer “We Are Food” richt 
de Provincie zich dit jaar op extra aandacht voor 
gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. En wij doen 
natuurlijk mee!

Onze keuken in de maand augustus | gemeenschap 
en de gezonde community
De Provincie selecteerde onze Cittaslow-gemeente 
als één van de winnaars voor de presentatie van 
een eigen “keuken” in de maand augustus. Iedere 
keuken heeft zijn eigen onderwerp en voor Alphen-
Chaam is dat “gemeenschap” oftewel “de gezonde 
community”. De activiteiten voor augustus zijn al 
volop in voorbereiding. We vertellen je hier binnen-
kort meer over.

Er is natuurlijk meer!
Niet alleen de maand augustus staat voor onze ge-
meente in het teken van gezond leven, eerlijk voed-
sel en bewegen. Onder de vlag van We are Food 
zijn inmiddels diverse initiatieven en acties in de 
gemeente ontstaan. Deze activiteiten hebben alle-
maal te maken met gezond leven, eerlijk en duur-
zaam voedsel. Achter de schermen is er al flink wat 
werk verzet door diverse partijen en wij kunnen met 
trots melden dat er in de maand mei van alles staat 
te gebeuren in onze gemeente.

Reserveer 19 en 27 mei alvast in de agenda
Op zaterdag 19 mei kun je tussen 12.00 uur en 
14.00 uur in Alphen deelnemen aan de lunch-acti-
viteit “Nice to (m)eat you”. Van 13.00 uur tot 17.00 
uur staat er vervolgens een tocht door Alphen ge-
pland waarbij alles gericht is op horen, zien, voelen 
en proeven. Maar vooral beleven. Doe jij mee? (link 
naar website www.tgoeieleven.nl met uitgebreide 
informatie over de activiteit en deelnemende on-
dernemers)

Meer informatie?
Wil je meer informatie over We are food of over 
de geplande activiteiten in mei? Kijk dan op www.
tgoeieleven.nl of neem contact op met Bart van 
Strien via bartvanstrien@abg.nl


