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

Officiële Bekendmakingen - week 39 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
12 september 2018, Markweg 15, 4856 AC
bouwen van loods en milieu neutraal wijzigen
12 september 2018, Ulicotenseweg 10, 4861 RT
het wijzigen van trapgat en spanten
16 september 2018, Rijbergsebaan 4, 4855 AS
uitbreiden aantal paarden
18 september 2018, Speelveld 5, 5131 AW
bouwen nieuw stroomstation
17 september 2018, Sligtmaan 39, 5131 GC
verwijderen rechthoekig dakraam in zadeldak
19 september 2018, Huiswei 4, 4855 AB
nieuwbouw van een bijgebouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
14 september 2018, Ganzenbeemd 12, 4861 EK
wijzigen gevels woning
19 september 2018, Goedentijd 59, 5131 NS
afwijken bestemmingsplan t.b.v. verbrede land-
bouw en nevenactiviteiten

Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
18 september 2018, Dorpsstraat 88a, 4861 AD
bouwen aanbouw
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 reguliere 
procedure
19 september 2018, Korenbloem 28, 4855 BH
bouwen woning en aanleggen uitrit
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
17 september 2018, Boslust 15a, 5131 BV
bouwen stierenstal
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerp-
beschikkingen niet gewijzigd.Tegen de beschikkin-
gen kunt u rechtstreeks beroep instellen. 

Volledige meldingen
12 september 2018, Ballemanseweg 3 B, 4855 AP
verwijderen asbestbronnen
14 september 2018, Legstraat 20, 4861 RK
saneren asbesthoudende golfplaten

• Attendering bekendmaking 
voorontwerpbestemmingsplan 
Geersbroekseweg 29a 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben het voorontwerp bestem-
mingsplan Geersbroekseweg 29a vrijgegeven om 
voor een periode van zes weken ter inzage te leg-
gen. Dit besluit is op  gepubliceerd via www.officie-
lebekendmakingen.nl. 
Iedereen krijgt van 25 september 2018 tot en met 
5 november 2018 de gelegenheid een inspraakre-
actie in te dienen. U kunt het voorontwerp bestem-
mingsplan tijdens openingstijden inzien in het ge-
meentekantoor in Alphen. Als u gebruik wilt maken 
van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak 
maken met de frontoffice. U kunt online een af-
spraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te 
bellen naar ons algemene nummer 14 013. U kunt 
het plan ook bekijken op de website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
BPGeersbroekswg29a-VO01. Voor nadere informa-
tie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website, 
www.alphen-chaam.nl.

• 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
Streng, N.G.C. 13-08-1970

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.

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

• Evenementenvergunning en 
ontheffing art. 35 drank- en 
horecawet

Besluit d.d. 13 september 2018 Trekker- en kraan-
behendigheid 28 t/m 30 september 2018 Bredase-
weg tussen 63 en 65a Chaam.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
het besluit.

Drank- en horecavergunning Baarleseweg 62 
4861 RH Chaam
Besluit d.d. 17 september 2018

Horeca-exploitatievergunning Baarleseweg 62 
4861 RH Chaam
Besluit d.d. 17 september 2018

• Gezocht: lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein Alphen-Chaam

De Adviesraad So-
ciaal Domein advi-
seert de gemeente 
over onderwerpen 
die over de Wet 
maatschappelijke 
o n d e r s t e u n i n g 
(Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet gaan. De 
raad behandelt geen klachten van individuele per-
sonen, maar pakt signalen uit de praktijk op. Deze 
bekijken en bespreken ze en geven dan advies aan 
de gemeente. Soms vraagt de gemeente daar om, 
soms ook niet en geeft de raad ongevraagd advies.  
De adviesraad komt 7 keer per jaar op woensdag-
middag bij elkaar in De Geerhof in Chaam. De leden 
krijgen een vergoeding per vergadering.

Vacature team Wmo
Bent u inwoner van Alphen-Chaam en heeft u in-
teresse in het Wmo-beleid in onze gemeente? Is 
teamwork en een adviserende rol iets voor u? Dan 
bent u misschien het nieuwe lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein. Heeft u interesse, reageer dan 
voor 15 oktober 2018 op de vacature!

Inlichtingen / Sollicitaties 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
van de gemeente www.alphen-chaam.nl/advies-
raad of contact opnemen met mevrouw Pernell 
Criens van de gemeente via telefoonnummer 088-
3821024. U kunt ook mailen naar de secretaris van 
de Adviesraad, de heer Arnold van Woerkom, via 
asd.alphenchaam@gmail.com.

• Kent u iemand die voor een 
gemeentelijke onderscheiding in 
aanmerking komt? 

Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam kunnen, 
onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking ko-
men voor een gemeentelijke onderscheiding. 

Welke onderscheidingen zijn er in onze gemeente?
Het ereteken: dit is een blijk van waardering en 
erkentelijkheid die we uitreiken aan inwoners die 
in maatschappelijke of culturele zin veel betekend 
hebben voor (een deel van) de plaatselijke ge-
meenschap.
Een penning van verdienste: 
dit is een erkenning voor inwoners 
die Nederlands, Europees of We-
reldkampioen zijn geworden, 
of een andere bijzondere pres-
tatie hebben geleverd, in een 
bepaalde tak van sport (bij een 
vereniging die is aangesloten bij 
het NOC/NSF).

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
een onderscheiding kunt u vinden op onze website 
www.alphen-chaam.nl/onderscheiding 

Kent u iemand die eventueel in aanmerking komt?
Als u iemand wil voordragen, schrijft dan een brief 
aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 51310 
AA Alphen (N-Br) met vermelding “Vertrouwelijk, 
Kabinet”. Naast natuurlijk de naam van degene 
die u voordraagt, moet u ook duidelijk omschrijven 
waarom u vindt dat deze persoon een gemeentelij-
ke onderscheiding verdient. Uw verzoek moet voor 
1 november binnen te zijn.

Wie beoordeelt het verzoek?
Het college van burgemeester en wethouder beslist 
uiteindelijk over de eventuele toekenning. Ze hou-
den hierbij rekening met de richtlijnen. 

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeen-
te, op 2 januari 2019, reikt de burgemeester de on-
derscheiding uit.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Elly Meeuwsen, telefonisch via: 088-3821430 of 
per mail via ellymeeuwsen@abg.nl 


