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Officiële Bekendmakingen - week 12 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgeving-
svergunning
7 maart 2019, Goorstraat 4, 5131 RG
uitbreiden sanitair gebouw en plaatsen 3 containers
7 maart 2019, Dassemussestraat 7, 4861 TG
herbouwen woning en schuur
12 maart 2019, Goedentijd 59, 5131 NS
kappen 2 bomen 
13 maart 2019, Hoefakker 5, 4861 BH
realiseren dakopbouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Volledige meldingen 
11 maart 2019, Grazenseweg 6, 4856 BB
saneren asbest dak

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en 
bijzondere wetten
• Avondvierdaagse Chaam op 20 mei 2019 t/m 23 

mei 2019 van 18:00 uur tot 20:00 uur in het cen-
trum van Chaam.

• Bekerbal op 25 mei 2019 van 20:00 uur tot 02:00 
uur aan de Belsebaan 5 in Alphen.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
• Besluit verzonden op 11 maart 2019, Mini8 van 

Chaam op 27 april 2019 van 14.00 tot 20.00 uur in 
centrum Chaam (174589)

• Besluit verzonden op 13 maart 2019, Koningsdag 
op 27 april 2019 van 08.00 uur tot 14.00 uur op en 
rondom Binckplein in Alphen (178522)

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. 

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

Het college van burgemeester en wethouders Alphen-
Chaam maakt bekend dat het van plan is om bij on-
derstaande personen ambtshalve de adresgegevens 
als onbekend op te nemen in de Basisregistratie Per-
sonen (BRP). Uit onderzoek is gebleken dat betrokke-
nen 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.
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Een eventuele ambtshalve opneming van de adres-
gegevens als onbekend in de BRP kan grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrok-
kene. 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.

• Attendering bekendmaking 
voorontwerpbestemmingsplan  
Hof van Gerla

De gemeente Alphen-Chaam is bezig met een nieuw 
bestemmingsplan voor de locatie Nieuwstraat 27 in 
Alphen. Het voorontwerp bestemmingsplan Hof van 
Gerla ligt zes weken ter inzage. De publicatie is op 15 
maart 2019 gepubliceerd via www.officielebekend-
makingen.nl. U krijgt van 19 maart 2019 tot en met 
29 april 2019 de gelegenheid een inspraakreactie in 
te dienen. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan 
tijdens openingstijden inzien op het gemeentekan-
toor te Alphen. Als u het bestemmingsplan wilt in-
zien maakt u een afspraak met de gemeente. U kunt 
online een afspraak maken via www.alphen-chaam.
nl of 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.BPGerla-VO01. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.
alphen-chaam.nl.

• Weet u het nog?

Plastic, metalen en ver-
pakkingen mogen in 
dezelfde zak. We halen 
deze een keer per twee 
weken bij u op. 

Op de afvalkalender 
ziet u wanneer dat 
is. Op www.alphen-
chaam.nl www.baarle-
nassau.nl ziet u wat er 
wel en wat er niet bij 
het PMD-afval hoort.

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

• Burgemeester Minses opent 
expositie “Tour door Alphen” van 
leerlingen Willibrordusschool in 
gemeentekantoor Alphen

Cittaslow-project
In de zomer van 2018 ontwierpen de kinderen van de 
bovenbouw van de basisschool Willibrordus uit Alp-
hen een toeristische app. Die app maakten zij in het 
kader van een Cittaslow-project. Met deze app kun 
je een route door Alphen lopen en krijg je informatie 
over gebouwen, straten en monumenten.

Citta’s Tour
In de voorbereiding op het maken van die app maak-
ten de kinderen zelf foto’s van interessante gebou-
wen of monumenten die ze gebruikten om in de rou-
teapp te plaatsen. Het project heet Citta’s Tour.

Expositie
In de creatieve lessen ontstond het idee om deze 
foto’s weer om te zetten in tekeningen. De gebou-
wen werden geschetst en ingekleurd met waterverf. 
Bij afsluiting van het project werden de tekeningen 
getoond aan kinderen van andere scholen in onze 
gemeente en aan de initiatiefnemers van het project.
Vanwege het grote enthousiasme over de app, de 
tour en de tekeningen is er nu hiervan een expositie 
in de hal van het gemeentekantoor. Burgemeester 
Joerie Minses opende deze op vrijdag 15 maart. De 
expositie kunt u, tijdens openingstijden van het ge-
meentehuis, tot 15 juni bekijken.

• Werkzaamheden Brabant Water 
Kapellekensbaan (rondweg) Alphen

Brabant Water legt de komende maanden een 
nieuwe transportleiding aan, parallel aan de Kapel-
lekensbaan. Deze nieuwe transportleiding vervangt 
de transportleiding die door het centrum van Alphen 
richting Baarle-Nassau loopt. 

Brabant Water en de gemeente Alphen-Chaam heb-
ben in overleg voor dit nieuwe tracé gekozen. Na de 
aanleg van deze nieuwe transportleiding gaat Bra-
bant Water de zogenaamde dienstleidingen in het 
centrum van Alphen vervangen. Wanneer dat precies 
is, is nog niet duidelijk.

Door de keuze van het nieuwe tracé van de transport-
leiding parallel aan de Kapellekensbaan is de impact 
van die werkzaamheden in het centrum minder groot.

• Nationale Boomfeestdag

Op 13 maart was het nationale Boomfeestdag. Ook 
basisschoolleerlingen uit onze gemeente deden 
mee.  Kinderen van basisschool de Driesprong uit 
Chaam gingen, aan de slag aan de Baarleseweg (krui-
sing Rode beek) om een houtsingel aan te leggen met 
struiken en bomen als de meidoorn, vuilboom, vlier 
en de Gelderse roos. Ze kregen daarbij hulp van bur-
gemeester Minses en wethouder van Raak. Kinderen 
van de Willibrordusschool uit Alphen hielpen, samen 
met wethouder Braspenning, mee met bos aanplan-
ten in onze gemeentelijke bossen bij ’t Zand. 
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