Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 01 / 2022
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
21 december 2021, Schootakkerstraat 63, 4861 SK
verbouwen woning
27 december 2021, De Peel 13, 4891 DN 13
plaatsen dakkapel
27 december 2021, Bouwplan De Ligt (sectie M
1317,1318 & 1319)
bouwen 24 woningen en bijgebouwen en aanleggen 19 uitritten (21ZK04758)
We nemen eerst een besluit over de ingekomen
aanvraag. Dit besluit publiceren we.
Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer weten over deze aanvraag?
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum
van onze gemeente., telefoon 14 013.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
28 december 2021, Terover 4, 5131 RB
herbouw bedrijfswoning
28 december 2021, Terover 4, 5131 RB
tijdelijk wonen in bijgebouw
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
23 december 2021, Schellestraat 21, 5131 RH
realiseren mantelzorgwoning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
24 december 2021, Hoefakker 12, 4861 BJ
plaatsen dakkapellen achter- en voorgevel
24 december 2021, Sint Jacobsstraat 23, 4855 AK
plaatsen dakkapel en de vide voorzien van vloer
29 december 2021, Florijnstraat 11, 4861 BW
bouwen bedrijfspand
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.

• Beschikking ambtshalve opneming
van de adresgegevens als
onbekend in de Basisregistratie
Personen
Het college van Alphen-Chaam heeft besloten op
grond van art 2.22 wet Basisregistratie Personen
(BRP) de adresgegevens van onderstaande persoon naar een onbekend land op te nemen in de
BRP. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene
niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens
de BRP staat ingeschreven.
Met ingang van vrijdag 10 december 2021
Verhoeven, C.B.
14-08-2003
De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkheden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekendmakingen

• Digitaal bewonersplatform
OnsAlphenChaam

OnsAlphenChaam is het communityplatform van
Alphen-Chaam; een digitale gemeenschap voor
alle inwoners, bedrijven en organisaties.
Op OnsAlphenChaam vindt u alle praktische informatie handig op één plek en ontdekt u de leukste
activiteiten in Alphen-Chaam. Of u organiseert zelf
iets en deelt uw activiteit op dit online platform.
OnsAlphenChaam verbindt zo de digitale wereld
(online) en de ‘echte’ wereld (offline) met elkaar.
Kortom: op OnsAlphenChaam komt alles samen op
één plek. Neem er eens een kijkje!
Zelf een profiel of groep aanmaken
Iedereen kan op onsalphenchaam kijken. Wilt u
zelf actief meedoen, berichten plaatsen of reageren?? Maak dan een profiel aan! Dit is heel eenvoudig. Ook voor uw vereniging, club of organisatie
kunt u een profielpagina aanmaken. Bijvoorbeeld
voor de sportvereniging waar u actief bent of voor
een groep die werkt aan een leuk initiatief.
Komt u er niet helemaal uit? Bekijk dan de informatie over hoe je mee kunt doen op onze website
www.onsalphenchaam.nl.
Gemeente Alphen-Chaam
De gemeente draagt OnsAlphenChaam een warm
hart toe. Het is mooi om offline-initiatieven online
te verbinden en promoten. Daarom financiert de
gemeente de website en is er zelf ook actief. De
gemeente is immers ook onderdeel van de AlphenChaamse samenleving.

• Voor laaggeletterdheid
hoef je je niet te schamen
Is het uw goed voornemen om meer met taal te
doen in 2022? Beter te leren lezen of schrijven? Of
kent u iemand die dit in 2022 van plan is?
Dat laaggeletterdheid niets is om je voor te schamen, bewijst Shanti uit Goede Tijden Slechte
Tijden. Shanti komt er in de soap voor uit dat ze
moeite heeft met lezen en schrijven. Niks geks aan!
Bekijk deze fragmenten via onze website www.alphen-chaam.nl en zet zelf ook eens de stap naar een
Taalhuis in onze gemeente.
Kijk voor meer informatie over onze
Taalhuizen op taalhuismb.nl of bel
met 088-6050604.

• Burgemeester Minses zet kampioenen in het zonnetje
Omdat de Nieuwjaarsbijeenkomst ook dit jaar niet door
kan gaan, bezocht burgemeester Minses de kampioenen van
2021 thuis; buiten en op afstand.
In 2021 gingen veel wedstrijden
niet door, waardoor er maar
weinig kampioenen zijn of mensen die een bijzondere prestatie leverden in 2021.
Eerst ging de burgemeester
langs bij Fien van den Biggelaar
in Galder. Een bekend adres,
want vorig jaar was hij daar
vanwege de prestaties van de
broers van Fien, Jop en Gijs.
Voor hen geen kampioenswedstrijden dit jaar.
Fien is op 25 september in Honselaarsdijk Nederlands Kampioen mountainbiken geworden
bij de jeugd. De burgemeester
had een mooie oorkonde en
een presentje voor haar bij zich.
Dat had hij ook voor Scott Smulders uit Alphen. Voor de burgemeester een ‘oude bekende’.
Hij huldigde Scott eerder, in
2015, met zijn behaalde Europees Kampioenschap Motorcross. Scott werd in 2021
Duits Kampioen Motorcross. In
Nederland waren er geen kampioenschappen; in Duitsland
wel. Ook hij kreeg een mooie
oorkonde en een presentje van
de burgemeester.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

