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

Officiële Bekendmakingen - week 19 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
26 april 2018, Strijbeekseweg 60a, 4856 AB
bouwen schuur
30 april 2018, Ulicotenseweg 9, 4861 RR
vestigen gastouderopvang 
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 
26 april 2018, Oosterwijksestraat 21, 5131 NL
saneren asbestdakbedekking en zwerfasbest
1 mei 2018, Meerleseweg 29, 4861 NA
saneren asbestdakbedekking

• 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.
Geslachtsnaam en
voorletters  Geboortedatum
van den Braak, J.J.B. 01-03-1980

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.

• Eind mei bestrijding luizen en  
eikenprocessierupsen 

Zodra alle bomen vol in het blad staan start een 
gecertificeerd bedrijf met het bestrijden van luizen 
en eikenprocessierupsen in bomen. We verwach-
ten dat dat eind mei is. Het bedrijf gebruikt hiervoor 
biologische bestrijdingsmiddelen.
Dit doen we vooral in het buitengebied op wegen 
en zandpaden waar veel fietsers en wandelaars  ko-
men. Op www.abg-boomonderhoud.nl staat tegen 
die tijd de precieze startdatum. 

Overlast?
Heeft u overlast van de eikenprocessierups; meld 
dit dan bij de gemeente via 14 013.
Wij kijken dan wat wij voor u kunnen doen.

• Kent u iemand die een lintje 
verdient?

Eind april hebben bij de lintjesregen twee inwoners 
van onze gemeente een Koninklijke onderschei-
ding opgespeld gekregen. Toch weten we zeker dat 
er nog meer mensen zijn die een ‘lintje’ verdienen. 
Kent u ze? Kom dan nu in actie en meld ze aan! 

Aanmelden
De burgemeester moet de aanvragen voor een lintje 
in 2019 al op 1 juli 2018 binnen hebben! U kunt als 
organisatie of als privépersoon (ondersteund door 
een organisatie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan 
eerst met Elly Meeuwsen, telefoonnummer 088-
3821430 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij is 
bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan 
u vertellen wat er allemaal bij komt kijken. 

Informatie vooraf?
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat er bij 
komt kijken bij de aanvraag? Kijk dan op www.alp-
hen-chaam.nl/onderscheiding

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

• Woonvisie Alphen-Chaam
Het is goed wonen in gemeente Alphen-Chaam. In 
onze gemeente vind je rust en ruimte. Voorzienin-
gen zijn aanwezig en goed bereikbaar. Buurtbewo-
ners van onze gemeente zijn betrokken met elkaar. 
Inwoners voelen zich thuis en wonen fijn. 

Waar gaat de woonvisie Alphen-Chaam over?
Met de woonvisie beschrijven we ons toekomst-
beeld voor het wonen in Alphen-Chaam. Hoe kan 
de gemeente zich verder kan ontwikkelen als fijne 
woongemeente voor al haar inwoners? Nieuwe (wo-
ningbouw-)initiatieven toetsen we aan de doelstel-
lingen uit de woonvisie. Om een fijne woongemeen-
te te houden en te versterken krijgen vijf thema`s 
prioriteit in deze woonvisie, te weten:
1. Identiteit van het wonen in Alphen-Chaam
2. Demografie en de woningbehoefte
3. Betaalbaar wonen
4. Kwaliteit van de woningvoorraad
5. Wonen met zorg en welzijn

Voor de volledige uitwerking van deze thema`s kunt 
u de woonvisie raadplegen via www.alphenchaam.
nl/woonvisie.

• Expositie ‘Herinneringen’  
van Corrie Joore - de Jong

In de hal van het gemeentehuis in Alphen kunt u 
nog tot 25 mei 2018 de expositie ‘Herinneringen’ 
van Corrie Joore-de Jong bekijken.
De werken die te zien zijn, zijn herinneringen aan 
het verleden zoals zij die zag of nog ziet.
U kunt de expositie komen bekijken tijdens ope-
ningstijden van het gemeentekantoor aan het Wil-
librordplein 1 te Alphen en eventueel op afspraak.

• 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). Op zondag 27 mei kun je tussen 11.00 
en 16.00 uur deelnemen aan de Chaamroute. Tal 
van bedrijven, tuinen en ateliers zijn per fiets, auto 
of te voet te bezoeken. Op iedere locatie is iets bij-
zonders te beleven als het gaat om voeding, bewe-
ging of ontspanning. Doe jij mee? (link naar web-
site www.tgoeieleven.nl met uitgebreide informatie 
(folder, facebookpagina, deelnemende bedrijven 
etc.etc.) en contactgegevens voor vragen) 

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

• Sluitingsdagen gemeentehuis

Op maandag 21 mei is het gemeentehuis van-
wege Tweede Pinksterdag ook gesloten. De 
avondopenstelling komt hiermee te vervallen, 
maar wordt verplaatst naar dinsdag 22 mei. 
Vanaf dinsdag 22 mei vanaf 09.00 uur zijn wij 
weer bereikbaar en is het gemeentehuis open. 

Voor nadere informatie of het maken van een 
afspraak kunt u bellen met  het Klantcontact-
centrum via het telefoonnummer 14 013 of via 
de site www.alphen-chaam.nl


