Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 45 / 2022
• Omgevingsvergunningen

• Natuurwerkdag; samen aan de slag

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
31 oktober 2022, Borgersstede 6, 5131 NX
(22ZK01365)
plaatsen tijdelijke unit t.b.v. mantelzorg
De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd.
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.

kBeschikking
subsidie
Wabo,aanvragen?
intrekken Omgevings-

vergunning Beperkte Milieutoets (Obm),
reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten
om, in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, ambtshalve,
waterdoorlatende
verharding de vergunning in te
trekken voor:
en van regenwater vanaf daken
Adres / Omschrijving project
Oude Bredasebaan 9 Chaam
Ambtshalve intrekken omgevingsvergunning (Obm)
gemengde vee-houderij; gedurende meer dan 3 jaar
AAM.NL/DUURZAAMHEID
geen gebruik gemaakt van de vergunning (omwb
zaaknr.2022-023976)
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn
met ingang van de dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager, gedurende zes weken,
tot en met 13 december 2022 in te zien via de gemeente Alphen-Chaam. De beschikking is op
31 oktober 2022 verzonden naar het bedrijf.
Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit bestaat, gedurende de inzagetermijn, de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren
in te dienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten
worden gericht en worden toegezonden aan het
college van burgemeester en wethouders van de
betreffende gemeente.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
moet ten minste bevatten: naam en adres van de
indiener; de dagtekening; een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.
Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van
de envelop het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.
Verleende omgevingsvergunningen
met reguliere procedure
27 oktober 2022, Maastrichtsebaan 1, sectie A
1321), 5131 NZ (22ZK00958)
plaatsen communicatiemast tbv mobiele netwerk
KPN
3 november 2022, Druisdijk 10, 5131 NP
(22ZK01000)
huisvesting van arbeidsmigranten in units in loods
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.
Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak
maken met het Klantcontactcentrum via 14 013 of
via email info@alphen-chaam.nl.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Carnaval in Bonenpikkersland 2023, ophalen van
Prins(es) op 18-02-2023 van 10:00 tot 15:00 in
Chaam
Carnavalsoptocht Bonenpikkersland op 20-02-2023
van 12:00-17:00 in het centrum van Chaam
Lampionnenoptocht op 21-02-2023 van 18:30 tot
20:30 in het centrum van Chaam
Feesttent tijdens de optocht Struivenlaand op
21-02-2023 van 13:00 tot 22:00 in de Raadhuisstraat (plein voor de kerk) in Alphen
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
Vasconcelos Martinho De Jesus, V.L.
14-07-1997
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 14 dagen na datum publicatie uw verhuizing door te geven aan het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 14 013.
Bij geen reactie binnen 14 dagen na dagtekening
publicatie gaan wij over tot definitieve opneming
van de adresgegevens onbekend in de BRP.

• Kijk voor meer informatie op

Op zaterdag 5 november staken dertien vrijwilligers
de handen uit de mouwen. Zij werkten samen in de
natuur bij het Bels Lijntje. Daarbij haalden ze bomen en struikjes weg. Zo komt er meer ruimte voor
bloemen en kruiden. Dat is goed voor de biodiversiteit en insecten. Wethouder Frank van Raak stak
ook de handen uit de mouwen en schonk ook de
koffie voor de enthousiaste groep inwoners.

• Bent of kent u
een (sport-)kampioen?
We zijn trots op onze (sport-)kampioenen en mensen die op een of andere manier in 2022 een bijzondere prestatie leverden. Ons gemeentebestuur
wil deze mensen graag in het zonnetje zetten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 4
januari bij C.C. Den Heuvel in Alphen.
Meld uw kampioen aan
Om er zeker van te zijn dat we niemand over het
hoofd zien, vragen we iedereen om ‘kampioenen’
aan te melden. Kent u of bent u een kampioen,
een kampioensteam of iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd in 2022? Laat het
ons weten via ellymeeuwsen@abg.nl. U kunt tot
9 december iemand aanmelden. Kijk op onze website www.alphen-chaam.nl/onderscheiding om te
zien wie er eventueel in aanmerking komt voor de
huldiging.

• 23 november bijeenkomst
voor zwerfafvalrapers
Raapt u ook zwerfafval op of heeft u interesse om
dat te gaan doen? Op 23 november organiseren wij
een bijeenkomst voor alle inwoners die zwerfafval
rapen. Tijdens de bijeenkomst gaan we graag met u
in gesprek en kunt u andere zwerfafvalrapers leren
kennen.
De bijeenkomst is op woensdag 23 november
van 16.00 tot 17.30 uur op het gemeentehuis in
Alphen, Willibrordplein 1. Aanmelden kan tot uiterlijk
21 november door een mail te sturen naar
zwerfafval@abg.nl met als titel ‘Bijeenkomst zwerfafval Alphen-Chaam’. Schrijft u in de e-mail met
hoeveel personen u komt? Alvast bedankt.

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 Baarle-Nassau
Afspraak maken
Maakt u altijd een afspraak. Dat kan via
www. alphen-chaam.nl of telefonisch via 14 013.

www.alphen-chaam.nl

