Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 27 / 2019
• Omgevingsvergunningen

• Meld illegale dumpingen

Volledige meldingen
20 juni 2019, Boslust 3a en 3b, 5131 BV
slopen twee woningen
24 juni 2019, Baarleseweg 28, 5131 BC
slopen aanbouw, tuinhuis en carport
19 juni 2019, St. Janstraat 34, 5131 BS
verwijderen asbesthoudende golfplaten
19 juni 2019, Snijderseweg 3, 4861 PJ
saneren asbest dak
19 juni 2019, Strijbeekseweg 46, 4856 AB
saneren asbest

Als het om dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. Favoriete plekken voor
drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Afval van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke chemicaliën. Dat brengen risico’s met zich
mee voor het milieu en voor onze gezondheid. Ziet
u iets verdachts of ziet u dat er ergens illegaal wordt
gedumpt? Meld dit dan bij de politie (0900-8844)
of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Meer
informatie op onze website www.alphen-chaam.nl
of www.brabant.nl/drugs

Melding akkoord
19 juni 2019, Weegbree 14, 5131 HH
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Ratten zijn gek op eten en rotzooi!

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 20 juni 2019, Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning voor het
Wapen van Galder op het adres Galderseweg 18 in
Galder (19ZK01051)
Besluit verzonden op 25 juni 2019, Alphen aan de
Mart op 6 juli van 18:00 uur tot 24:00 uur tot en met
7 juli van 09.00 uur tot 21.30 uur in Alphen (180277)
Besluit verzonden op 20 juni 2019, Drank- en Horecavergunning voor café Ons Paradijs in het pand
Schaanstraat 11-13, 4861 RE Chaam (17ZK06563)
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.
Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet verleend
op 18 juni 2019 voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens Alphen aan de
Mart op 7 juli 2019 van 10.00 tot 23.00 uur aan de
heer B. Kleiren.
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet verleend
op 25 juni 2019 voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens Alphen aan de
Mart op 6 en 7 juli 2019 van 18.00 tot 21.30 uur
aan C.P.W.M. Oomen-Geerts.

• 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 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
Rangé, M.W.
Eavaz, L.I.

Geboortedatum
22-10-1961
28-12-1990

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.

• Beschikking ambtshalve opneming
van de adresgegevens als
onbekend in de Basisregistratie
Personen
Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met
ingang 10 mei 2019 op grond van art 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens van
onderstaande persoon naar een onbekend land, op
te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat
de betrokkene niet meer woont op het adres waar
hij/zij volgens de BRP staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en voorletters
van den Biggelaar, G.H.J.

Geboortedatum
14-02-1958

Bruine en zwarte ratten zijn gek op eten en rotzooi.
Ze worden steeds meer gesignaleerd in onze gemeente. Aandacht dus voor het voeren van dieren
en het opruimen van uw tuin.

De bestrijding van ratten regelt u zélf via een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf. De gemeente
Alphen-Chaam heeft geen bestrijdingsdienst. Op
de site van het landelijke Kennis- en Adviescentrum
Dierplagen staat informatie over zwarte en bruine
ratten en de bestrijding daarvan; www.kad.nl

Voorkomen
Om te voorkomen dat u ratten (en muizen) in en om
het huis krijgt, kunt u het volgende doen:
• Geef vogeltjes, kippen of konijnen niet te veel
eten. En zorg dat het voer niet op de grond blijft
liggen.
• Voorkom dat de ratten bij het voer kunnen.
• Zorg dat de ratten (en muizen) niet naar binnen
kunnen; smeer alle gaten dicht of zet ze dicht
met gaas. Dit geldt óók voor de open stootvoegen
in het metselwerk!

• Voorkom (woning)inbraken tijdens
uw vakantie

De zomervakantie is in
aantocht. Maar let op,
want inbrekers hebben geen vakantie. Als
u lekker weg bent, is
het voor hen juist een
toptijd. Neem dus uw
voorzorgsmaatregelen
en vraag uw buren om
een oogje in het zeil te houden tijdens de vakantie.
Op onze website www.alphen-chaam.nl vindt u wat
tips om woninginbraak te voorkomen.

• Overlast eikenprocessierups

In heel Nederland komt de eikenprocessierups voor
en ervaren mensen overlast. De meeste overlast
van de eikenprocessierups is van mei tot en met
juli.

Wat doen we er aan?
Een aannemer is bezig met het verwijderen van nesten; we doen dit niet zelf. Omdat het zoveel nesten
zijn kunnen zij niet alle nesten verwijderen. Dagelijks stellen we prioriteiten en pakken we de ergste
plekken met de meeste overlast aan.

Heeft u overlast van de eikenprocessierups?
Als u overlast heeft van de eikenprocessierups op
gemeentegrond meld dit dan bij de gemeente via 14
013 of de Buiten Beter App. Wij kijken dan wat wij
voor u kunnen doen. Is de rups aanwezig op privégrond; schakel dan zelf een bestrijdingsdienst in.

Heeft melden zin?
Het melden van nesten heeft zeker zin. Op basis
van de meldingen kijken we waar we het eerste
naar toe moeten. Plaatsen waar veel mensen, met
name kinderen, zijn, krijgen voorrang bij het ruimen. Denk dan bijvoorbeeld aan doorgaande (fiets)
routes, kinderdagverblijven en speeltuinen.

Meer informatie?
Op www.oakie.info staat meer informatie over de
eikenprocessierups. Ook leest u daar wat u kunt
doen als de brandharen van de rups op uw huid zijn
gekomen. Brandharen kunt u het best verwijderen
met plakband en daarna en spoelen met water. Als
u al jeuk heeft, helpt zalf of crème met menthol en
aloë vera.

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkheden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekendmakingen

• Tips om stank en maden in
groenbak te voorkomen
Als het lang warm blijft is er
meer kans dat het afval in
de gft-container gaat stinken of dat er vliegen en maden in de container zitten.
Op www.alphen-chaam.nl/
afval vindt u tips om dit te
voorkomen.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

