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

Officiële Bekendmakingen - week 49 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
23 november 2018, Prinsehoeflaan 1, 5131 BT
renoveren woonboerderij
26 november 2018, Terover 24a, 5131 RB
veranderen van het bedrijf (milieu)
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
• Standplaatsvergunning verkoop asperges, aard-

beien Baarleseweg 43 Chaam (april tot en met 
juni 2019);

• Vergunning voor het houden van een (kinder)
lichtjestocht Chaam 14 december 2018;

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
deze besluiten. 

• Raadsvergadering:  
donderdag 13 december 2018
SKAC- Taxandria - Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam 
– 19.30 uur. 

Agenda
In deze vergadering zal de gemeenteraad onder an-
dere de onderstaande agendapunten behandelen. 
8. het vaststellen van het wegbeheerplan Alphen-

Chaam 2018-2022 inclusief operationele plan-
ning

9. het voteren van een krediet voor het uitvoeren 
van project Fietsallee conform plan van aanpak

10. het instemmen met de verklaring van het col-
lege inzake de Vangnetuitkering Participatiewet 
2018

11. het vaststellen van het normenkader rechtma-
tigheidstoetsen 2018

12. het vaststellen van de gemeentelijke belasting-
verordeningen 2019

• Beroep tegen uitbreiding Camping 
’t Zand in Alphen door Raad van 
State ongegrond verklaard

De Raad van State heeft 28 november 2018 uit-
spraak gedaan over de beroepen die waren in-
gesteld tegen het bestemmingsplan ’t Zand. Dat 
bestemmingsplan was door de gemeenteraad van 
Alphen-Chaam op 6 april 2017 vastgesteld en moet 
een uitbreiding van Camping ’t Zand mogelijk ma-
ken. De uitbreiding van de camping houdt in dat de 
gemeente een terrein van 12,6 ha aan de camping 
verkoopt voor verblijfsrecreatie en het bouwen van 
een nieuwe receptie, restaurant en recreatievoor-
zieningen. De camping komt hiermee aan de zwem-
plas van recreatiegebied ’t Zand te liggen.
In het recreatiegebied ’t Zand wordt voor de uitbrei-
ding de bestaande ontsluitingsweg verlengd en is 
het de bedoeling om centrale parkeervoorzienin-
gen aan te leggen. Dit gaat een verbetering voor de 
dagrecreatie in de zomermaanden opleveren.
De Brabantse Milieufederatie en Natuurvereniging 
Mark en Leij hadden beroep ingediend tegen het 
bestemmingsplan. Ze vonden de plannen te groot-
schalig en inbreuk doen op de landschappelijke 
kwaliteiten van ’t Zand. De Raad van State heeft nu 
bepaald dat het beroep op alle onderdelen onge-
grond is, waardoor de weg vrij is om de plannen te 
gaan realiseren.
Camping ’t Zand en de gemeente pakken de ontwik-
keling samen op. Er komt een gezamenlijk plan van 
aanpak en een gezamenlijke planning. Zo stemmen 
camping en gemeente werkzaamheden op elkaar 
af. Het plan geeft ook aan wanneer de eerste werk-
zaamheden in het gebied te verwachten zijn.

• Wie vangt de boef in Chaam?
Tijdens de donkere dagen 
neemt het aantal inbraken 
toe. Dit komt omdat het vroeg 
donker wordt. Ook de inwo-
ners van de gemeente Alphen-
Chaam moeten zich hierop 
voorbereiden. Het is belangrijk 
dat zij zich bewust zijn van de 
inbraakgevoeligheid in deze 
donkere dagen. Om hen hier-
bij een handje te helpen organiseert de gemeente 
in samenwerking met de politie het spel “Boef in de 
wijk” op woensdag 19 december in Chaam. 

Boef in de wijk | Interactief spel
“Boef in de wijk” is een interactief en leerzaam spel, 
waarbij we bij inwoners bewustwording willen cre-
eren en handelingsperspectief willen bieden. Hoe 
herken je verdachte situaties zoals woninginbraken 
en wat moet je dan doen? Tijdens het interactieve 
spel op 19 december gaat de “boef” op pad en 
inwoners worden via sociale media geïnformeerd 
over de locatie van de “boef”. Vanaf dat moment 
starten de inwoners met hun zoektocht naar de 
boef. Degene die de boef in de wijk weet op te spo-
ren wint een mooie prijs. Ook degene die tijdens 
het spel de beste informatie geeft over verdachte 
situaties, personen of voertuigen wint een prijs. 

Waar, hoe laat en aanmelden?
Op 19 december kan men vanaf 19.15 uur binnenlo-
pen bij de gemeentewerf in Chaam aan de Florijn-
straat 9. Om 19.30 uur start het programma met in-
structies voor de deelnemers. Heeft u interesse om 
deel te nemen aan “Boef in de wijk”? Aanmelden 
kan via het e-mailadres veiligheid@abg.nl. Geef 
ook aan met hoeveel personen u komt.

• Kijk voor meer informatie op 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
Söylemez, M. 26-03-1997

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 publi-
catie uw verhuizing door te geven aan het Klant-
contactcentrum (KCC) tel: 14 013. Bij geen reactie 
binnen 28 dagen na dagtekening publicatie gaan 
wij over tot definitieve opneming van de adresge-
gevens onbekend in de BRP.

• Controle Toeristenbelasting
De gemeente heft toeristenbelasting. Als u aan 
mensen die niet staan ingeschreven in onze ge-
meente tegen betaling verblijf biedt, moet u toeris-
tenbelasting betalen. U moet dit verblijf ook aange-
ven bij de gemeente en een administratie daarvan 
bijhouden.

Onderzoek
Er loopt de komende maanden een onderzoek naar 
alle locaties waar mensen, tegen betaling kun-
nen overnachten. Dit kan zijn een hotel, pension, 
groepsaccommodatie, B&B, camping of een parti-
culiere woning. Maar ook een Airbnb-bedrijf.
Van te voren geselecteerde bedrijven krijgen be-
zoek van iemand van de Adviesgroep Nederlandse 
Gemeenten (ANG). Zij gaan dit onderzoek voor de 
gemeente doen. Deze bedrijven krijgen van te vo-
ren een brief over het bezoek. 

Meer informatie
Voor vragen of nadere informatie omtrent de toeris-
tenbelasting kunt u contact opnemen met de afde-
ling toeristenbelasting van ANG via het telefoon-
nummer: 085 - 0 239 004.

• Attendering bekendmaking 
voorontwerpbestemmingsplan 
‘Bouwerij 15’ in Galder

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben het voorontwerp bestem-
mingsplan ‘Bouwerij 15’ vrijgegeven om voor een 
periode van zes weken ter inzage te leggen. Ieder-
een krijgt van 4 december 2018 tot en met 14 janu-
ari 2019 de gelegenheid een inspraakreactie in te 
dienen. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan 
tijdens openingstijden inzien in het gemeentekan-
toor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze 
inzagemogelijkheid 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 website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPbouwerij15-
VO01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar 
de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Wilt u ook meedenken in de 
klankbordgroep afvalinzameling? 
Dat kan!

Vorige week hebt u in dit weekblad kunnen lezen 
over de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep 
die meedenkt over de nieuwe afvalinzameling. We 
inventariseren met de klankbordgroep waar de 
behoeften liggen van de inwoners. Aan de hand 
daarvan werken we verschillende scenario’s uit. 
Uiteindelijk beslist de raad in mei 2019 hoe de toe-
komstige afvalinzameling eruit gaat zien.

Vervolgbijeenkomsten
Wilt u ook nog meedenken? Meld u dan aan voor 
een vervolgbijeenkomst. Dat kan door een mail te 
sturen naar axelroozen@abg.nl. Geeft u daarin uw 
naam en adres door. We besteden per avond aan-
dacht aan een specifieke kern. Daarom raden wij u 
aan u op te geven voor de avond in de kern waar u 
zelf woont. Heeft u zich al eerder aangemeld? Dan 
krijgt u automatisch een uitnodiging voor de ver-
volgbijeenkomst.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn 
voor:
- Chaam op donderdag 10 januari (Taxandriage-

bouw)
- Alphen op maandag 14 januari (gemeentehuis)
- Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC, Bavel AC op 

woensdag 16 januari (De Leeuwerik, Galder)


