Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 23 / 2019
• Omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen hebben het volgende
besluit te nemen:
4 juni 2019, Withagen 54, 4861 AR
wijzigen brandveilig gebruik
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 juni 2019
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in
Alphen-Chaam.
Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak
maken met het Klantcontactcentrum via 14 013 of
via email info@alphen-chaam.nl.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen,
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
3 juni 2019, Withagen 54, 4861 AR
interne verbouwing bouwwerk
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
28 mei 2019, Rijsbergsebaan 8, 4855 AS
uitbreiden varkenshouderij
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd. Tegen de beschikking kunt u
rechtstreeks beroep instellen.
Volledige meldingen
29 mei 2019, Dorpsstraat 92, 4861 AD
saneren asbest golfplaten
29 mei 2019, Zandstraat 10, 5131AC
saneren asbest
5 juni 2019, Goedentijd 70, 5131 NS
saneren asbest

• Raadsvergadering:
donderdag 20 juni 2019

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam –
19.30 uur.

In deze vergadering zal de gemeenteraad onder andere de onderstaande agendapunten behandelen:
8. Kennisnemen van de jaarstukken 2018 van de
ABG organisatie
9. Raadsvoorstellen jaarrekening 2018, begroting
2020 en meerjarenbegroting van Verbonden
Partijen
10. Vaststellen van de jaarstukken 2018 gemeente
Alphen-Chaam en bestemming van het rekeningresultaat
11. Toestemming verlenen om in te stemmen met
de derde wijziging GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Brabant
12. Vaststellen van de beleidsnota “Omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen”
13. Toestemming verlenen om in te stemmen met
de tweede wijziging GR Regio West-Brabant
14. Vaststellen bestemmingsplan Bouwerij 15 Galder
15. Vaststellen bestemmingsplan Legstraat 3
Chaam
16. Kennisnemen van de begroting ABG 2020 en
meerjarenbegroting ABG 2021-2023 en eventueel een zienswijze indienen
17. Ontslag griffier M.J.A. Luijben

• Kent u iemand die een lintje
verdient?

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 3 juni 2019, ontheffing geluidhinder ivm werkzaamheden van 11 juni t/m 15 juli
2019 aan de N639, deel Noord tussen Chaam en
Ulvenhout. (187306)
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.

• 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 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
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
Banh, V.T.
06-04-1981
Rangé, M.W.
22-10-1961
Eavaz, L.I.
28-12-1990
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 publicatie gaan
wij over tot definitieve opneming van de adresgegevens onbekend in de BRP.

• Bekendmaking toepassen
bestuursdwang voertuigwrak
Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam
maken bekend dat zij op grond van artikel 125
van de gemeentewet en de wegsleepverordening
Alphen-Chaam 2013 gebruik hebben gemaakt van
de bevoegdheid tot het wegslepen van het volgende voertuig:
Type: Auto, Volkswagen Passat, kenteken GSZ-12KX (PL)
Kleur: Blauw
Locatie: Parkeerplaats Wouwerdries Chaam
Het voertuig stond geparkeerd op een plaats waar
dat vanwege de opbouw van de kermis niet was
toegestaan. Het voertuig is daarom op 28 mei 2019
weggesleept. Het voertuig staat opgeslagen op de
gemeentewerf van de gemeente Alphen-Chaam,
Florijnstraat 7, 4861 BW Chaam. De rechthebbende
kan, na betaling van de kosten verbonden aan het
verwijderen en bewaren, de auto terugkrijgen.

• Kijk voor meer informatie op

Wij roepen de eigenaar of houder van het voertuig
op zich binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking te melden. U kunt contact opnemen
via 14 0013. Als de auto binnen deze periode niet is
opgehaald gaan wij over tot het verkopen of vernietigen van de auto.

Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond Koningsdag een ‘lintje’. Dat gebeurt ook weer in 2020.
Daarvoor moet de burgemeester de aanvragen al op
1 juli 2019 binnen hebben! U kunt als organisatie of
als privépersoon (ondersteund door een organisatie) een ‘lintje’ aanvragen voor iemand.

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan
eerst met Elly Meeuwsen, telefoonnummer 0883821430 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij is
bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan
u vertellen wat er allemaal bij komt kijken.
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat er bij
komt kijken, ga dan naar www.alphen-chaam.nl/
onderscheiding

• Bent u de parttime hero die wij
zoeken?

De brandweer Chaam is nog steeds op zoek naar
nieuwe collega’s. Is een parttime baan als brandweerman- of vrouw iets voor u? Als parttime hero
doet u precies hetzelfde werk als de beroepscollega’s: u redt mensen, blust branden, bestrijdt ongevallen met gevaarlijke stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers uit auto’s etc.

Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden als parttime hero?
Wilt u direct uw interesse kenbaar maken voor de
functie van parttime hero? Dat kan via www.brandweer.nl/parttimehero. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Gerben van den Ouweland van de
brandweerpost Chaam. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-22205209.

Kom jij eruit?
Praat over
geldproblemen.
Hoe eerder
hoe beter!
www.alphenchaam.nl/
hulpbijschulden.
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MET KIESPIJN LEVEN?

- €5.387
KOMUITJESCHULD.NL

www.alphen-chaam.nl

