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Officiële Bekendmakingen - week 28 / 2018
• OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
5 juli 2018, Hofstade 1, 5131ZK
bouwen van 4 appartementen boven een 
commerciële ruimte
10 juli 2018, Ganzenbeemd 12, 4861 EK
wijzigen gevels woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
10 juli 2018, Bredaseweg 19, 4861 AE
uitbreiden woning

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
6 juli 2018, Stationstraat 21, 5131 BL
verplaatsen inrit
6 juli 2018, Wilgenakker 4, 4855 BA
kappen 3 bomen
9 juli 2018, Wildertstraat 35, 4861 PS
plaatsen zonnepanelen
10 juli 2018, Goedentijd 29, 5131 AR
bouwen werktuigenberging
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken 
tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van 
verzending van het besluit. 

Volledige meldingen
5 juli 2018, Beckershagen 7, 4861 SE
slopen garage
4 juli 2018, Oude Bredasebaan 8, 4861 NC
verwijderen asbest dak
6 juli 2018, Wildertstraat 31, 4861 PS
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 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 stellen 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
Martins Teixeira, P.A. 21-06-1987
Martins Teixeira, S. 28-02-2013
Martins Teixeira, K. 03-06-2018
Santana Gomes, S.F. 05-02-1988
van den Broek, A.A.J. 25-06-1959

Een eventuele ambtshalve opneming van de 
adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote 
persoonlijke 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.

• Komt u ook naar de tentoonstelling 
“Zonder boer geen voer”? 

Komt u ook naar de tentoonstelling “Zonder boer 
geen voer”? Tot en met 31 augustus kunt u op 
een leuke, interactieve manier zien hoe vroeger 
ons eten werd verbouwd en hoe we dat nu doen. 
U komt ook meer te weten over het boerenleven 
vroeger en nu.  Dit thema past uitstekend in het 
“We are food”-jaar van de gemeente Alphen-
Chaam.

De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud; 
misschien is het een leuk idee om in de komende 
vakantieperiode een kijkje te gaan nemen met 
uw (klein-) kinderen. Er zijn verschillende lees-, 
kijk- en doe-kisten die ons meenemen naar het 
boerenleven van vroeger. De tentoonstelling 
vertelt een lokaal verhaal en de  archeologische 
stukken die te zien zijn, zijn allemaal afkomstig uit 
onze omgeving.

Deze bijzondere tentoonstelling kunt u bekijken in 
CC Den Heuvel in Alphen. Wilt u meer informatie? 
Kijkt u dan op http://tgoeieleven.nl/zonder-boer-
geen-voer/

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

Burgemeester Minses en wethouder Wilmsen 
bezochten de heer en mevrouw Oomen-Bernaerts 
in Alphen om hen te feliciteren met hun diamanten 
huwelijksjubileum. Het echtpaar is op 10 juni 1958 
getrouwd in de gemeente Alphen en Riel. Beiden 
zijn geboren en getogen in Alphen. 
Namens het gemeentebestuur boden de 
burgemeester en de wethouder het echtpaar 
een bos bloemen, een kopie van de originele 
huwelijksakte en een passend glasobject aan. 

Burgemeester Minses en wethouder Braspenning 
bezochten de heer en mevrouw Van Dun-Bartels 
in Galder om hen te feliciteren met hun diamanten 
huwelijksjubileum. Het echtpaar is op 14 juni 1958 
getrouwd in Etten-Leur. 
Namens het gemeentebestuur boden de 
burgemeester en de wethouder het echtpaar 
een bos bloemen, een kopie van de originele 
huwelijksakte en een passend glasobject aan. 

• Wijziging inkomenstoeslag voor 
inkomens op bijstandsniveau of 
net daarboven

Er is een wijziging in de individuele 
inkomenstoeslag vastgesteld. Dit is een jaarlijkse 
toeslag voor mensen met een langdurig laag 
inkomen.

Enkele voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor de toeslag:
- Inkomen op bijstandsniveau of net daarboven. 
- Tenminste 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau 
of net daarboven.
- Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een 
jaarlijkse inkomenstoeslag? Kijkt u dan snel op 
https://www.alphen-chaam.nl/laaginkomen/

• Aandachtspunten bij aanhoudende 
warmte en droogte

Het is al een paar weken warm en erg droog. 
Volgens het KNMI komt daar in ieder geval 
voorlopig weinig verandering in. Hierdoor is er een 
grotere kans op brand in de natuur en moeten we 
zorgvuldig omgaan met water. Ook moeten we 
in deze periode extra goed voor onszelf en onze 
medemensen zorgen. De onderstaande tips helpen 
daarbij: 
• Gevaar op natuurbranden; ga vooral lekker 

recreëren in de natuur, maar gebruik geen open 
vuur. Meld beginnende natuurbranden via 112. 

• Mens en hitte; drink voldoende. Houd hitte 
buiten de deur en ga niet in de volle zon!

• Gebruik van drinkwater en de kwaliteit van 
het oppervlaktewater; beperk het gebruik 
van drinkwater en let op de kwaliteit van het 
zwemwater (blauwalg). 

Voor meer informatie bezoek onze website www.
alphen-chaam.nl


