Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 07 / 2018
• Omgevingsvergunningen

• Nieuwe gemeentegids medio 2018

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
2 februari 2018, Weegbree 12, 5131 HH
bouwen woning met bijgebouw
6 februari 2018, Korenbloem 7, 4855 BH
bouwen woning met aanbouw en aanleggen uitrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

We zijn bezig met de voorbereidingen voor een
nieuwe gemeentegids voor de gemeente AlphenChaam. FMR Producties stelt deze gemeentegids
weer samen. Net voor de zomervakantie verspreiden zij de gids huis-aan-huis in onze gemeente.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
5 februari 2018, Gilzeweg 23, 4859 AB
herbouwen schuur
6 februari 2018, Raadhuisstraat 18, 5131 AM
bouwen terrasoverkapping op dakterras
7 februari 2018, Schellestraat 8, 5131 RJ
kappen eik
8 februari 2018, Dorpsstraat 88A, 4861 AD
aanleggen oprit
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
uitgebreide procedure
6 februari 2018, Baarlesebaan 3 (sectie M nrs. 719
en 720), Alphen
oprichten vleeskalverhouderij
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep
instellen.
Volledige meldingen
31 januari 2018, Boslust 13A, 5131 BV
saneren asbestdakbedekking en losse platen
1 februari 2018, Sint Jacobsstraat 10, 4855 AL
saneren asbest van bijgebouw
5 februari 2018, Ballemanseweg 6B, 4855 AP
slopen 2 schuren
5 februari 2018, Schellestraat 5, 5131 RH
slopen berging/opslag
5 februari 2018, Hooispoor 9, 5131 ND
saneren asbest van agrarische bedrijfsgebouwen

Zelf wijzigingen doorgeven?
U kunt eventueel ook zelf een wijziging doorgeven
via de website https://lokaaltotaal.nl/alphenchaam of via de bon achter in de gemeentegids.
Natuurlijk mag dit ook telefonisch 0223-661425 of
per email info@lokaaltotaal.nl.

• Cursus “Schatten van ouders”:
in maart en april in Ulvenhout

Opvoeden is een ‘vak’ dat je vooral in de praktijk
leert. Gewoon door het te doen met je hart en met
je hoofd. Theorie en oefenen met vaardigheden
kunnen je hierbij helpen. Het delen van ervaringen met andere opvoeders kan je sterker maken.
Zeker als het gaat om dingen gaat die niet vanzelf
gaan en die je lastig vindt. In de cursus ‘Schatten
van ouders’ sta je stil bij jouw ideeën over opvoeden en leer je meer te reageren zoals je eigenlijk
wilt. Dit heeft invloed op de manier waarop jij en
je kind(eren) met elkaar omgaan en het vergroot je
inzicht en zelfvertrouwen als opvoeder.
Deze cursus wordt nu in Ulvenhout gegeven en wel
op de donderdagen 22 maart, 5 en 19 april en 17
mei van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Meer informatie vind je op https://www.cjgbreda.
nl/nieuws/cursus-positief-opvoeden-wordt-schatten-van-ouders.
Hier kun je je ook
aanmelden.

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

• Reserveer in uw agenda!
Donderdagavond 8 maart 2018

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 hij/zij 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 		
Geboortedatum
Uiterwijk, I.M.
08-09-1987
Uiterwijk, J.
07-07-2010
Uiterwijk, K.
27-02-2012
Uiterwijk, C.
28-07-2008
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.

• 21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen.
U stemt toch ook!?

FMR geautoriseerd voor advertentieacquisitie
FMR Producties start binnenkort met het benaderen van bedrijven en ondernemers met de vraag of
zij willen adverteren in de gids. De gemeente heeft
FMR hiervoor geautoriseerd. Ook instellingen en
verenigingen benaderen zij, maar dan met de vraag
of alle gegevens nog kloppen.

Wij nodigen u uit als organisator van een evenement!
De gemeente Alphen-Chaam bruist van de activiteiten en evenementen en daar zijn we trots op. De
veiligheid op en rondom de evenementen heeft
altijd de aandacht. Om dit goed te laten verlopen
vragen we zoveel mogelijk informatie van u in het
traject voor de aanvraag van een vergunning voor
uw evenement.

Hoe ziet er de avond eruit?
De gemeente, brandweer, politie en Ghor (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
hebben ieder een rol bij de aanvraag van een vergunning voor uw evenement. Als gemeente leggen
wij samen met de politie, brandweer en Ghor uit
hoe de veiligheid op een evenement samenhangt
met de aanvraag van een vergunning voor uw evenement.
We willen u vertellen waarom we bepaalde informatie nodig hebben en wat we daar vervolgens mee
doen.

Wanneer: donderdag 8 maart 2018.
Waar:
Gemeentehuis Alphen. De locatie kan
nog veranderen i.v.m. het aantal deelnemers.
Voor wie: Organisaties die evenementen in de gemeente Alphen-Chaam organiseren.
Hoe laat: 19:30 uur inloop, 20:00 uur aanvang.

Hoe geef ik me op?
U kunt een email sturen naar Vicky Clarijs om u aan
te melden (vickyclarijs@abg.nl).

Op woensdag 21 maart mag u weer stemmen. Dit
keer voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De week voorafgaand aan deze verkiezingen valt de
Verkiezingskrant bij u op de mat. Daarin staan onder andere de kieslijsten, maar ook interviews met
de lijsttrekkers en een aantal stellingen waarop de
partijen reageren.

Hoe ziet het programma eruit?
U ontvangt enkele weken voor de bijeenkomst een
officiële uitnodiging per mail met het programma
van de avond.
Tot donderdag 8 maart!

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

