Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 27 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
20 juni 2018, Roode Beek 13, 4861 EE
bouwen woonhuis
21 juni 2018, Ulicotenseweg 48, 4861 RT
verlengen tijdelijke omgevingsvergunning voor de
opslag van het hout en aannemersbedrijf en uitbreiden van B&B
21 juni 2017, Boshoven 29, 5131 NB
verbouwen schuur tot recreatievoorziening
25 juni 2018, Gilzeweg 23b, 4859 AB
uitbreiden van de woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
22 juni 2018, Baarleseweg 48, 4861 BT
kappen 2 bomen
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
25 juni 2018, Chaamseweg 6, 5131 NG
realiseren van 2 appartementen
25 juni 2018, Kloosterstraat 3, 4861 PA
kappen boom
25 juni 2018, Baarleseweg 69, 5131 BB
vestigen bedrijf ‘’Brock reparatie en onderhoud’’,
en uitbreiden bijgebouw van bedrijfswoning
28 juni 2018, Grazenseweg 4, 4856 BB
bouwen loods
28 juni 2018, Zandstraat 25, 5131 AB
bouwen bijgebouw
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.
Volledige meldingen
25 juni 2018, Boshoven 10, 5131 NB
vervangen asbesthoudend dak
Melding akkoord
18 juni 2018, Meerleseweg 21, 4861 NA
veranderen inrichting
19 juni 2018, Goedentijd 29, 5131 AR
veranderen bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• 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 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
Krzyszton, P
20-06-1984

• Wijziging inkomenstoeslag
voor inkomens op bijstandsniveau
of net daarboven
Er is wat veranderd in de individuele inkomenstoeslag. Dat is een jaarlijkse toeslag voor mensen die
langere tijd een laag inkomen hebben.
Enkele voorwaarden om in aanmerking te komen
voor de toeslag zijn:
- uw inkomen moet op bijstandsniveau zijn of net
daarboven.
- u moet tenminste 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven hebben.
- u bent tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde
leeftijd.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een jaarlijkse inkomenstoeslag? Kijkt u dan snel op https://
www.alphen-chaam.nl/laaginkomen/

• Tien tips om stank en maden in de
groenbak te voorkomen

Als het warm blijft kan het afval in de gft-container
gaan stinken of erger nog, er kunnen vliegen en maden in de container komen.
Hieronder geven we tien tips om dit te voorkomen
en te bestrijden:
• Koop slim in! Zo hoeft u zo min mogelijk etensresten weg te gooien.
• Leg onderin een pagina van een oude krant of
stro. Dan blijft de container droog.
• Gebruik de container alleen voor groente-, fruiten tuinafval en etensresten.
• Verpak etensresten in krantenpapier.
• Vliegen houden niet van sterke of frisse geuren.
Zorg voor een lekker luchtje in de container. Gebruik bijvoorbeeld luchtverfrisser of een oude
panty met mottenballen, die u weghaalt als u de
container laat legen.
• Doe het gft-afval niet te nat in de container en
wissel het keukenafval regelmatig af met een
laagje droog tuinafval.
• Zet de container zo mogelijk in de schaduw en
zet de deksel op een kier. Dit voorkomt stank en
broeden.
• Maak de container regelmatig schoon met heet
water en groene zeep of een scheutje azijn.
• Toch maden in de groenbak? Leg Hedera (een
klimopsoort) in de bak. Een tak in de container
doodt de aanwezige maden. Of spuit de container in met azijn.
• Bent u met vakantie? Laat de container leeg en
schoon achter.
Meer informatie over afval?
Kijk op www.alphen-chaam.nl/afval

Een eventuele ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke 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 publicatie gaan wij over tot definitieve opneming van de
adresgegevens onbekend in de BRP.

• Nieuwe afspraken over gezamenlijk
waterbeheer
De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert hebben nieuwe
afspraken gemaakt met waterschap Brabantse
Delta over het gezamenlijke waterbeheer.
In het afvalwaterakkoord staan maatregelen die
de gemeenten en het waterschap de komende tijd
nemen om de afvoer van afvalwater via de riolering
en de zuivering daarvan te verbeteren. Gemeenten
zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van het
afvalwater van huishoudens en bedrijven. Het waterschap zuivert daarna dat afvalwater in één van
zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties.

• Supporter worden van Cittaslow?
Kijk op www.alphen-chaam.nl
en vul het digitale formulier in.
Er zijn géén kosten aan verbonden.

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet: www.alphen-chaam.nl
E-mail :
info@alphen-chaam.nl
Gemeente Alphen-Chaam werkt op afspraak
Voor alle persoonlijke contacten moet een afspraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via
www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013).
Openingstijden zijn:
Maandag van 09.00 tot 19.30 uur;
Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur;
Op vrijdag is het gemeentekantoor gesloten,
maar wel telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur.
Overige informatie op: www.alphen-chaam.nl

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

