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

Officiële Bekendmakingen - week 43 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
10 oktober 2018, Weegbree 8, 5131 HH
Bouwen woning met bijgebouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
11 oktober 2018, Valkenburgseweg 4, 4858 RD
gebruik accommodatie voor recreatief nachtverblijf 
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
11 oktober 2018, Ganzenbeemd 12, 4861 EK
aan- en opbouwen voor- en achtergevel
16 oktober 2018, Bredaseweg 50, 4861 TD
bouwen kelder
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 ontheffing geluidshinder
Verzenddatum 15 oktober 2018
N639 Baarleseweg tot aan rotonde in Alphen-
Chaam
Voor 25 tot en met 29 oktober en 1 tot en met 5 no-
vember 2018.

Verleende Drank- en Horecavergunning
Verzenddatum 17 oktober 2018
Ulicotenseweg 10 4861 RT Chaam

Verleende horeca-exploitatievergunning
Verzenddatum 17 oktober 2018
Ulicotenseweg 10 4861 RT Chaam

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

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang 28 september 2018 op grond van art 2.22 
wet Basisregistratie Personen (BRP) de adresge-
gevens van onderstaande persoon naar een onbe-
kend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is 
gebleken dat de betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat ingeschre-
ven.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Streng, N.G.C. 13-08-1970
De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijk-
heden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekend-
makingen

• Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Schellestraat 22 in Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben in hun vergadering beslo-
ten het ontwerp van het bestemmingsplan Schel-
lestraat 22 in Alphen voor iedereen ter inzage te leg-
gen.  Iedereen heeft van 19 oktober 2018 tot en met 
29 november 2018 de gelegenheid een zienswijze 
in te dienen. U kunt het ontwerp bestemmingsplan 
tijdens openingstijden inzien in het gemeentekan-
toor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze 
inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken 
met de frontoffice. U kunt online een afspraak ma-
ken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar 
ons algemene nummer 14013. U kunt het plan ook 
bekijken op de landelijke website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
BPschellestraat22-ON01. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar de gemeentelijke website, 
www.alphen-chaam.nl.

• Onderhoud bestrating De 
Leeuwerik in Bavel AC en 
Hondsdonkseweg in Ulvenhout AC

De klinkerverharding van deze twee straten is 
slecht. Daarom is het is nodig om stukken van 
deze wegen over de volledige breedte opnieuw te 
straten. Er mag geen verkeer over de wegen als de 
werkzaamheden bezig zijn. Bewoners kunnen hun 
woning bereiken via een omleidingsroute. Alle be-
woners hebben hierover al een brief gekregen. 

Wanneer zijn de werkzaamheden?
De Leeuwerik in Bavel AC is afgesloten in de weken 
44, 45 en 46. Op maandag 29 oktober beginnen de 
werkzaamheden. De Hondsdonkseweg in Ulven-
hout AC is afgesloten in weken 45, 46 en 47. Op 
maandag 5 november beginnen daar de werkzaam-
heden. Het ligt aan de weersomstandigheden of de 
werkzaamheden langer of korter duren.

Hoe is de bereikbaarheid van de woningen 
geregeld?
Bij beide wegen is er een doodlopende verharding 
die overgaat in een zandweg. Deze zandwegen kan 
het verkeer nu gebruiken om bij de woningen aan 
De Leeuwerik en Hondsdonkseweg te komen. 

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

Vragen en informatie 
Meer informatie vindt u op onze website www.alp-
hen-chaam.nl. Daar vindt u ook plattegrondjes. 
Voor vragen en informatie kunt u ook contact op-
nemen met:
- Namens de gemeente: toezichthouder Gerben 

Gerrits: telefoonnummer 06-20496398, of 
 gerbengerrits@abg.nl;
- Namens de aannemer: uitvoerder Richard Mols: 

telefoonnummer 06-53118109 of 
 r.mols@paulissen-gww.nl

• Groot onderhoud N639  
Baarle-Chaam 

De provincie is bezig met werkzaamheden aan de 
N639 en de bijbehorende fietspaden tussen Baar-
le-Nassau en Chaam. Dit is het stuk van de rotonde 
aan de Bredaseweg van de omlegging Baarle tot aan 
de rotonde in Chaam bij het tankstation. Daarom is 
de weg op verschillende momenten afgesloten. 

Wanneer is de weg afgesloten?
•  weekendafsluiting: van vrijdag 26 oktober 20.00 

uur t/m maandag 29 oktober 6.00 uur;
•  donderdag 1 november 20.00 uur t/m vrijdag 2 

november 6.00 uur;
•  weekendafsluiting: van vrijdag 2 november 20.00 

uur t/m maandag 5 november 6.00 uur.

Omleiding
Er is een omleiding voor het doorgaand verkeer. 
Deze loopt via de N260 en de A58. De omleiding 
voor het lokale verkeer is ter plaatse aangegeven. 
De bewoners langs de N639 krijgen een brief van de 
provincie hierover. De nood- en hulpdiensten kun-
nen er altijd langs.

• Bent of kent u een kampioen?  
Meld u dan aan.

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampi-
oenen en mensen die op een of andere manier in 
2018 een bijzondere prestatie leverden. Het ge-
meentebestuur wil deze mensen graag in het zon-
netje  zetten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 
woensdag 2 januari 2019.

Om er zeker van te zijn dat we niemand over het 
hoofd zien vragen wij aan de kampioenen om zich 
aan te melden. Kent u of bent u een kampioen, een 
kampioensteam of iemand die een bijzondere pres-
tatie heeft geleverd in 2018, laat het ons weten via 
ellymeeuwsen@abg.nl. Opgeven kan tot en met 1 
december 2018. De richtlijnen voor wie in aanmer-
king kan komen vindt u op www.alphen-chaam.nl/
onderscheidingen

Wilt u meer informatie? 
Dat kan via 088-3821430 
of ellymeeuwsen@abg.nl 

• 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 Wereld-
kampioen zijn geworden, of een andere bijzondere 
prestatie 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.

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


