Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 21 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
26 mei 2022, Korte Bedde 1, 5131 WE
realiseren B&B in chalet
30 mei 2022, Oude Bredasebaan ong. Perceel L 20,
Chaam
kappen één boom
31 mei 2022, Zandstraat 23, 5131 AB
bouwen woning
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 ons, via telefoonnummer
14 013.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
25 mei 2022, Kapelstraat 24, 4861 SC
realiseren dakopbouw
25 mei 2022, Blokkenweide 26, 4861 BN
bouwen bergruimte/werkruimte met overkapping
en zolder met technische ruimte
Verleende omgevingsvergunningen
met reguliere procedure
25 mei 2022, Withagen 54, 4861 AR
herbouwen berging
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
27 mei 2022, Zandstraat 14, 5131 AC
vervangen asbesthoudend dak schuur
25 mei 2022, Looneind 4, 5131 RK
slopen twee oude stallen/schuren en verwijdering
asbestdaken
Melding akkoord
9 mei 2022, Sint Jacobsstraat 6 B, 4855 AL
(22ZK00623)
veranderen bedrijf
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

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

• Raadsvergadering
donderdag 21 juni
Op dinsdag 21 juni komt de gemeenteraad bij elkaar in C.C. Taxandria in Chaam. De vergadering
begint om 19.30 uur. U bent uitgenodigd om bij
deze vergadering aanwezig te zijn. We zenden de
vergadering ook live uit via https://vimeo.com/
event/99805. Deze link delen we vlak voor de vergadering via onze social media-kanalen.
De Commissaris van de Koning komt deze avond de
profielschets voor de nieuwe burgemeester ophalen. Dit is het enige agendapunt.

• Kent u iemand die een lintje
verdient?

Het college van Alphen-Chaam maakt bekend dat
het van plan is om van onderstaande personen
ambtshalve de adresgegevens als onbekend op te
nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit
onderzoek is gebleken dat betrokkenen niet meer
wonen op het adres waar ze 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.
Geslachtsnaam
en voorletters
Kauffeld, P.
Ribbers, S.H.M.		
Van den Broek, C.F.C.
Swetman, K.A.

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni is het coalitieakkoord vastgesteld en zijn de wethouders Erik
Wilmsen (GBA), Frank van Raak (GBSV) en Judith
van Loon (VVD) geïnstalleerd.

Geboortedatum
30-07-1991
22-07-1967
07-02-1970
27-04-1999

Een eventuele ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor
betrokkene(n).
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 van deze publicatie gaan wij over tot definitieve opneming van de
adresgegevens onbekend in de BRP.

Op 26 april hebben twee inwoners uit onze gemeente van de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
We weten dat er in onze gemeente nog meer mensen zijn die een ‘lintje’ verdienen. Kent u ze? Kom
dan nu in actie en meld ze aan! Als niemand een
lintje aanvraagt zal niemand er een krijgen.
Aanmelden
We moeten de aanvragen voor een lintje in 2023 al
op 1 juli 2022 binnen hebben! U kunt als organisatie of als privépersoon (ondersteund door een organisatie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn.
Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan
eerst met Elly Meeuwsen, telefoonnummer 0657758109 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij
ondersteunt u bij de aanvraag.
Informatie vooraf?
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat er bij
komt kijken bij de aanvraag? Kijk dan op
www.alphen-chaam.nl/onderscheiding,
of op www.lintjes.nl.

• Waarom kreeg Alphen-Chaam de
prijs voor de snelste stijger bij de
verkiezing Fietsstad 2022?
Om de twee jaar organiseert de Fietsersbond de
verkiezing van Fietsstad van het jaar. De gemeente
Alphen-Chaam is dit jaar, ten opzichte van de Fietsstadverkiezing in 2020, de meeste plekken gestegen en verdiende daarmee de prijs voor snelste
stijger. Tijdens het Nationaal fietscongres op 2 juni
hoorden we waarom fietsers op onze gemeente
stemden en kregen we ons ‘rapport’.
De gemeente Schiermonnikoog werd ‘Fietsgemeente 2022’. Op onze website www.alphen-chaam
vindt u het rapport. De maximumscore per onderdeel is 5 punten.

COLOFON
Gemeentekantoor
Postbus 3, 5130 AA Alphen (N-Br)
Willibrordplein 1, 5131 AV Alphen (N-Br)
Telefoon: 14 013
www.alphen-chaam.nl
info@alphen-chaam.nl
facebook.com/gemeenteAC
milieustraat: Smederijstraat 6, 5111 PT BaarleNassau
Afspraak maken
Maakt u altijd een afspraak. Dat kan via
www. alphen-chaam.nl of telefonisch via 14 013.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

