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

Officiële Bekendmakingen - week 25 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
11 juni 2018, Heistraat 14, 4858RL
doortrekken dakkapel en realiseren dakterras
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
7 juni 2018, Wilgenakker 4, 4855 BA
kappen 3 bomen

Volledige meldingen
11 juni 2018, Stationstraat 37a, 5131 BL
saneren asbest dak 
8 juni 2018, Ulicotenseweg 44, 4861 RT
saneren asbest 

• 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
Krzyszton, P 20-06-1984

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 publica-
tie gaan wij over tot definitieve opneming van de 
adresgegevens onbekend in de BRP.

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

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang 11 mei 2018 op grond van art 2.22 wet Basis-
registratie Personen (BRP) de adresgegevens van 
onderstaande persoon naar een onbekend land op 
te nemen in de BRP. Uit onderzoek blijkt dat de be-
trokkene niet meer woont op het adres waar hij/zij 
volgens de BRP staat ingeschreven.

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

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

• Ruilverkaveling gemeenten 
Rijkevorsel, Merksplas en stad 
Hoogstraten (België)

Voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel loopt het 
onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling. Dat 
wil zeggen dat momenteel wordt nagegaan of ruil-
verkaveling nuttig ingezet kan worden op gronden 
in Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas. Omdat er 
ook in onze gemeente eigenaren en (vrucht-)gebrui-
kers van kavels in deze plaatsen wonen, hebben zij 
ons gevraagd dit door te geven. 

Wilt u stukken inzien of reageren?
Eigenaren en (vrucht-)gebruikers krijgen de moge-
lijkheid om de stukken in te zien en eventueel op-
merkingen en suggesties door te geven of bezwaar 
in te dienen. Dit kan van 19 juni 2018 tot en met 17 
augustus 2018.
Iedere eigenaar en (vrucht-)gebruiker krijgt een 
brief met daar in de mededeling dat er een open-
baar onderzoek is gestart. Bij die brief zit een lijst 
met kavels die zij in eigendom hebben of waar zij 
het (vrucht-)gebruik van hebben. 
Het ontwerp-ruilverkavelingsplan, het ontwerp van 
het kavelplan met bijbehorende lijsten, de kosten-
raming en een aanwijzing  en het ontwerpplan MER 
liggen ter inzage. 

Wilt u meer informatie?
Meer informatie 
vindt u in de aan-
kondiging van 
R u i l v e r k a v e l i n g 
Rijkevorsel-Wortel. 
U leest daarin ook 
waar u de stuk-
ken kunt bekijken. 
Deze aankondiging 
vindt u op onze 
website www.alp-
hen-chaam.nl  

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

• Diamanten bruidspaar Brouwer

Burgemeester Minses en wethouder Van Raak be-
zochten de heer en mevrouw Brouwer-Briejer in 
Chaam om hen te feliciteren met hun diamanten 
huwelijksjubileum. Het echtpaar is oorspronkelijk 
afkomstig uit Den Haag. Zij trouwden daar op 20 
mei 1958. Inmiddels wonen ze al ruim 20 jaar met 
veel plezier in Chaam. Ze hebben veel gereisd en 
genoten van mooie fietstochtjes door de omgeving.
Lezen is ook een grote hobby. Ze maken daarvoor 
dankbaar gebruik van de bibliotheek in Chaam. Na-
mens het gemeentebestuur boden burgemeester 
en wethouder het echtpaar een bos bloemen, een 
kopie van de originele huwelijksakte en een pas-
send glasobject aan.

• Veteranendag 2018
De laatste jaren organiseren we in de gemeente 
Alphen-Chaam een gemeentelijke veteranendag. 
Dit jaar is dat op zaterdag 7 juli. Tijdens deze dag 
tonen we onze waardering voor iedereen uit onze 
gemeente die zich heeft ingezet in dienst van de 
vrede. De veteranen die ingeschreven zijn bij het 
Veteraneninstituut in Doorn hebben hiervoor een 
uitnodiging gekregen.
Bent u veteraan en staat u niet ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut en wilt u toch graag aanwezig 
zijn bij de gemeentelijke veteranendag? Neem dan 
contact op met Elly Meeuwsen van de gemeente 
Alphen-Chaam via het telefoonnummer 14 013 of 
ellymeeuwsen@abg.nl.
U kunt zich (telefonisch of per mail) aanmelden tot 
uiterlijk maandag 25 juni 12.00 uur! 

• Open dag gymzaal Alphen.  
Jij komt toch ook?

Op zondag 24 juni organise-
ren we een open dag in de 
gymzaal in Alphen. Ieder-
een is van harte welkom. 

Hoe laat en waar?
Tussen 10.00 uur en 14.00 
uur kun je binnenlopen bij de gymzaal aan de Van 
Gaverenlaan 10B en deelnemen aan diverse spor-
tieve activiteiten. Je hoeft je nergens voor aan te 
melden. Wil je meedoen aan een activiteit, neem 
dan wel je sportschoenen mee.

Wat is er te doen?
Karate (Furinkazan), Freerun (Aquila), Majorette 
(Vlijt en Volharding) , Volleybal (vv Apollo), Gym-
onderwijs (Willibrordusschool), Springkussen en 
Boogschieten. 
Ook zijn er leuke prijzen te winnen. Je maakt name-
lijk twee keer kans op een lidmaatschap van een 
half jaar bij een deelnemende vereniging.

• 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


