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

Officiële Bekendmakingen - week 08 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
12 februari 2019, N639 Bredaseweg, sectienrs: 
E4551, L700, G1418, K204 (19ZK00619)
kappen 6 bomen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
7 februari 2019, Prinsehoeflaan 1, 5131 BT 
renoveren woonboerderij
11 februari 2019, Stationstraat 8, 5131 BN 
plaatsen dakopbouw
12 februari 2019, Wildertstraat 27, 4861 PS
verbouwen woonboerderij
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit. 

Melding akkoord
8 februari 2019, Houtgoorstraat 3, 4861 RN
veranderen bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Chaamloop op 6 juli 2019 van 16.00 uur tot 22.30 uur 
in de Dorpsstraat in Chaam.

Galders Feest Weekend op 7 juni 2019 van 18:00 uur 
tot 02:00 uur, op 8 juni 2019 van 10:00 uur tot 02:00 
uur en op 9 juni 2019 van 13:00 uur tot 02:00 uur bij 
het Sportpark De Leeuwerik aan de St. Jacobsstraat 
1b in Galder.

• Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
Schellestraat 22 Alphen

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam 
stelde op 7 februari 2019 het bestemmingsplan 
Schellestraat 22 ongewijzigd vast. Belanghebben-
den hebben van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 
2019 de gelegenheid om beroep instellen bij de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
[NL.IMRO.1723.BPschellestraat22-VS01. Voor nade-
re informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website.

• Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning Hofstade 1 
te Alphen

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam 
stelde op 7 februari 2019 het bestemmingsplan Hof-
stade 1 te Alphen vast. Dit besluit is op 15 februari 
2019 gepubliceerd via www.officielebekendmakin-
gen.nl. Belanghebbenden hebben van 19 februari 
2019 tot en met 1 april 2019 de gelegenheid om be-
roep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. U kunt het plan bekijken op 
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPHofstade1-
VS01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website.

• Inzameling snoeihout (gratis)  
op 9 maart

Op zaterdag 9 maart kunt u tussen 09.00 uur en 
13.00 uur gratis snoeihout inleveren in:
• Strijbeek: op het terrein van V.O.F. Kennes aan de 

Goudbergseweg 11;
• Riel: op de composteerinrichting van Van Iersel 

Biezenmortel aan de Schootjesbaan. 
Deze inzamelactie is alleen voor inwoners van de ge-
meente Alphen-Chaam. Breng uw legitimatiebewijs 
mee. U kunt alleen zuiver snoeihout inleveren. Dus 
geen stronken met zand of tuinafval zoals bladeren, 
gras en dergelijke.
Let op: 
deze datum is anders dan op uw afvalkalender staat.

• Europese verkiezingen: 
23-26 mei 2019

Formblatt Y 32 
Erklärung zur Wahl zum Europäischen Parlament 
für Einwohner der Niederlande 
Sie wohnen in den Niederlanden und besitzen die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates 

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

der Europäischen Union. In diesem Fall dürfen Sie 
selbst entscheiden, in welchem Land Sie an den 
Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen 
möchten. Mit das Formular erklären Sie, dass Sie in 
den Niederlanden an der Wahl teilnehmen möchten 
und nicht in Ihrem Herkunftsmitgliedstaat. Wenn Sie 
in Ihrem Herkunftsmitgliedstaat wählen möchten, 
brauchen Sie nichts zu tun. Sie können die cityhall-
Telefonnummer 140161 kontaktieren, um das Formu-
lar bis zum 9 April 2019 zu beantragen.

Model Y 32
Declaration on voting for the European Parliament 
in the Netherlands 
You live in the Netherlands and are a national of 
another European Union member state. This means 
you can choose in which country you vote for the 
European Parliament. You can use the form Y32 to 
declare that you vote in the Netherlands and not in 
your member state of origin. If you wish to vote in 
your country of origin, you don’t need to do anything 
for the Dutch authorities. You can contact cityhall te-
lephone number 140161 to apply for the form until 9 
April 2019. (notification: It’s only possible to apply 
for the form Y32 when you have the British nationality 
and the Brexit deal is off).

Modèle Y 32
Déclaration de vote pour les élections européen-
nes aux Pays-Bas 
Vous résidez aux Pays-Bas et vous êtes citoyen(ne) 
d’un autre État membre de l’Union européenne. Dans 
ce cas, vous pouvez choisir le pays où voter pour les 
élections européennes. En remplissant ce formulai-
re, vous déclarez voter aux Pays-Bas et non dans vo-
tre État membre d’origine. Si vous voulez voter dans 
votre pays d’origine, vous n’avez rien à faire pour les 
autorités Néerlandaises. Vous pouvez contacter le 
numéro de téléphone de la mairie 140161 pour de-
mander ce formulaire jusqu’au 6 Avril 2019.

• 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 ambts-
halve 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 ingeschre-
ven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. 
Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de hui-
dige 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
Roubos, W. 08-10-1953

Een eventuele ambtshalve opneming van de adres-
gegevens als onbekend in de BRP kan grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrok-
kenen. Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie 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 adresgegevens 
onbekend in de BRP.

• Verdiepingsavond  
“Ons AlphenChaam” 25 februari

Doet u al mee op ‘OnsAlphenChaam’? Kom dan naar 
de verdiepingsavond op maandag 25 februari in het 
gemeentehuis in Alphen. Deze bijeenkomst is een 
vervolg op de bijeenkomst die ‘OnsAlphenChaam’ 
organiseerde in april 2016. Ook als u toen niet heeft 
deelgenomen bent u nu van harte welkom. De avond 
is in het gemeentehuis in Alphen en begint om 19.30 
uur (inloop vanaf 19.15 uur). Rond 21.30 uur sluiten 
we af. Op www.alphen-chaam vindt u meer informa-
tie hierover. Daar staat ook hoe u zich aan kunt mel-
den voor deze verdiepingsavond.

• Openingstijden tijdens Carnaval

Het gemeentehuis in Alphen is op maandag 4 en 
dinsdag 5 maart op de volgende tijden open:
Maandag 4 maart 09.00 tot 12.00 uur. 

De avondopenstelling vervalt. 
Dinsdag 5 maart  09.00 tot 12.00 uur
Telefonisch zijn wij die dagen tot 12.30 uur bereik-
baar.
U kunt op dinsdag 5 maart niet in Galder terecht 
om zaken met de gemeente te regelen. 
Woensdag 6 maart zijn wij vanaf 09.00 uur weer ge-
opend op afspraak.
U kunt een afspraak maken via www.alphen-chaam.
nl of via telefoonnummer 14 013.


