
Officiële Bekendmakingen - week 04 / 2023

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

MEER INFO:  ALPHEN-CHAAM.NL/DUURZAAMHEID

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
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Groene daken

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding 

Tegel eruit, groen erin

Waterreservoir

Infiltratie en afkoppelen van regenwater vanaf daken 
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• Omgevingsvergunningen

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
16 januari 2023, Flaasdijk 1, 4861 RC (22ZK01392)
huisvesten van arbeidsmigranten
16 januari 2023, Maastrichtsebaan 1, 5131 NZ 
(22ZK01320)
bouwen strandpaviljoen, receptiegebouw, recrea-
tiegebouw en parkeervoorzieningen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
13 januari 2023, Strijbeekseweg 58, 4856 AB 
(22ZK01527)
plaatsen dakkapel voordakvlak

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak 
maken met het Klantcontactcentrum via 14 013 of 
via mail info@alphen-chaam.nl.  

Volledige meldingen
3 januari 2023, Cauwelaerseweg 14, 4858 RH 
(22ZK01556)
slopen woning

Melding akkoord
12 januari 2023, Ginderdoorstraat 2, 4861 CC
veranderen bedrijf
13 januari 2023, Ginderdoorstraat 3, 4861 CC
veranderen bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Kermis Galder op 23 juni 2023 van 12:00 tot 00:00 
in Galder, locatie St. Jacobsstraat
Kermis Galder op 24 juni 2023 met Ganzenvenloop 
en barbecue van 12:00 tot 00:00 in Galder, locatie 
St. Jacobsstraat
Kermis Galder op 25 juni 2023 met dorpslunch van 
12:00 tot 00:00 in Galder, locatie St. Jacobsstraat
Kermis Galder op 26 juni 2023 van 08:00 tot 12:00 
in Galder, locatie St. Jacobsstraat
BWF Wielerronde Galder op 27 april 2023 van 10:00 
tot 15:30 in Galder, locatie Kerzelse-, Galderse-, 
Ballemanseweg en Rijsbergsebaan

Verleende vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Besluit verzonden op 12 januari, 62e Carnavals-
optocht Alphen, op dinsdag 21 februari 2023 van 
12.00 tot 17.00 uur in dorpskern Alphen (409616)

Besluit verzonden op 17 januari, Classique 
d’Alphen, op zondag 26 februari 2023 van 10.00 tot 
12.30 uur, in en rondom ‘t Zand te Alphen (422097)

Besluit verzonden op 17 januari, Streetwise, op 
donderdag 25 mei 2023 van 08.30 tot 12.00 uur, 
Basisschool Willibrordus van Gaverenlaan te Alp-
hen (1002452)

Besluit verzonden op 18 januari, Carnavalsoptocht 
Maerkrattenland te Galder, op zondag 19 februari 
2023 van 14.00 tot 17.30 uur, Galderseweg en Sint 
Jacobsstraat te Galder (420231)

Besluit verzonden op 18 januari 2023, Standplaats-
vergunning, verkoop van fruit en asperges op de lo-
catie Baarleseweg 44 in Chaam in de periode van 
maart 2023 tot en met oktober 2023. (1002577)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding 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 per-
sonen naar een onbekend land op te nemen in de 
BRP. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 
niet meer wonen op het adres waar ze volgens de 
BRP staan ingeschreven.

Met ingang van 23 december 2022
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Iliescu, S.M. 01-09-1994
Iliescu, D.A. 26-01-2003

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijk-
heden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekend-
makingen

Rectificatie: attendering bekendmaking 
ontwerpbestemmingsplan Gilzeweg 
ongenummerd naast Vianenstraat  2, Chaam

Dit betreft een rectificatie van de eerdere publica-
tie d.d. 16-01-2023. De rectificatie betreft de Imro-
code. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam maken bekend dat van 25 januari 
2023 tot en met 7 maart 2023 ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan Gilzeweg onge-

nummerd naast Vianenstraat 2 

De officiële bekendmaking is op 25 januari 2023  
gepubliceerd. Voor nadere informatie verwijzen wij 
u naar www.officielebekendmakingen.nl.

• Is er in uw buurt al een 
BuurtWhatsApp-groep? 

Maakt u zich soms 
zorgen over de veilig-
heid in uw buurt en 
ziet u wel eens ver-
dachte situaties? U en 
uw buurtgenoten kun-
nen meedoen in een 
BuurtWhatsApp-groep 
(buurtpreventie-appgroep). Samen met uw buren 
zorgt u dan voor een veiligere buurt door elkaar op 
de hoogte te houden. Bij verdachte situaties kunt u 
zo snel hulp van de politie vragen.

Iets voor uw buurt?
Heeft uw wijk, buurt of dorp nog géén 
BuurtWhatsApp? Start zelf een appgroep en zorg 
samen voor een veiligere buurt! Laat het ons we-
ten via veiligheid@abg.nl. Doe dat ook als u al een 
BuurtWhatsApp hebt, maar dit nog niet bij ons be-
kend is. Als het nodig is, kunnen wij u dan berei-
ken.
Benieuwd of uw buurt of wijk aan buurtpreventie 
via WhatsApp doet? Neem dan ook contact op met 
ons of uw wijkagent via veiligheid@abg.nl. Samen 
maken wij uw buurt veiliger.

• Grappige theatervoorstelling voor 
ouders en coaches

Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zit 
u met uw handen in het haar! En wat doet u dan? 
Daarover gaat de grappige theatervoorstelling 
‘Dat schiet lekker op zo!’.

In de voorstelling zien we 
Maarten, die graag wil dat 
zijn zoon Sander goed 
presteert met sport en 
school. Daarom doet hij 
zijn best om hem zo goed 
mogelijk te begeleiden. In 
de praktijk blijkt dit nog 
niet zo makkelijk. 

Voorstelling in hotel 
Den Engel
De voorstelling is van 
stichting Positief Coachen en is op donderdag 9 fe-
bruari in hotel Den Engel (Singel 3, Baarle-Nassau). 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom, de voorstelling is 
van 19.30 tot 20.40 uur. Toegang is gratis. 
Aanmelden is verplicht en kan via 
www.datschietlekkeropzo.nl. 

• Gratis taalles in cultureel centrum 
Den Heuvel

Wist u dat in cultu-
reel centrum Den 
Heuvel in Alphen 
gratis taallessen 
worden gegeven? Zo 
krijgt u leuke lessen 
Nederlands. Deze 
lessen zijn bedoeld 
voor mensen die 
minder dan twaalf 
jaar naar school gingen, maar ook voor mensen die 
naar Nederland verhuisden en niet verplicht zijn 
om de taal te leren. 
Wilt u meedoen of kent u mensen voor wie deze les-
sen interessant zijn? Mail dan naar 
sociaaldomein@abg.nl met als onderwerp ‘taalles 
ROC’.

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

COLOFONCOLOFON
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.


