donderdag 14 juni 2018

MAAK
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Iets nodig van de gemeente?
Maak een afspraak via www.geldermalsen.nl
of (0345) 58 66 11.

info @ geldermalsen.nl

volg ons op
twitter@GemGeldermalsen

Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

Actueel in uw gemeente
Logo voor toekomstige gemeente
West Betuwe
De nieuwe gemeente
West Betuwe krijgt een
woordmerk als logo. Dit
logo kreeg de meeste
stemmen van inwoners van
Geldermalsen, Neerijnen en
Lingewaal. De stuurgroep West Betuwe stemde met
deze keuze in. Het nieuwe logo wordt 1 januari 2019
in gebruik genomen.

vragen? Let er dan op dat u op de website voor iedere
persoon een aparte afspraak maakt. Deze kunnen na
elkaar ingepland worden. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld
uw paspoort èn rijbewijs wilt verlengen. Maak dan twee
afspraken. Er is dan voldoende tijd om u te helpen.

Betalen met pin
● Paspoort, rijbewijs of een ander
product aangevraagd? U kunt bij het
Klantencontactcentrum in het gemeentehuis alleen betalen met pinpas.
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Vragenlijst beheer begraafplaatsen
Iets nodig van de gemeente?
U kunt alleen op afspraak terecht
● Heeft u iets nodig van gemeente Geldermalsen? Bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Of heeft u een vraag
over Welzijn & zorg? U wordt door ons op afspraak
geholpen.
Maak afspraak via www.geldermalsen.nl of via het Klantencontactcentrum.
Meer producten voor meer mensen nodig?
Wilt u voor meer dan één persoon een product aan-

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn
bezig met het opstellen van een nieuw beheerplan voor
de algemene begraafplaatsen. Het gaat om één plan voor
alle algemene begraafplaatsen in de drie gemeenten. Wij
stellen dit plan gezamenlijk op vanwege de fusie.
Geef uw mening
Wij vinden het belangrijk inwoners te betrekken bij
het opstellen van het nieuwe beheerplan. Bezoekt u
weleens een algemene begraafplaats in een van de drie
gemeenten? Of bent u een rechthebbende van een graf op

een algemene begraafplaats? Geef dan uw mening. Wat
vindt u bijvoorbeeld van de uitstraling en het beheer van de
begraafplaats(en)? Bent u tevreden over het onderhoud? U
kunt uw mening en suggesties kwijt op de vragenlijst.
Invullen vragenlijst
De vragenlijst kunt u digitaal invullen op
www.gemeentewestbetuwe.nl. Dit kost u ongeveer 5-10
minuten en uw reactie blijft anoniem. Uw inbreng geeft
ons een beter beeld van de begraafplaatsen in de drie
gemeenten. Vult u de vragenlijst liever op papier in? Er ligt
een exemplaar voor u klaar in de drie gemeentehuizen.
U kunt de vragenlijst invullen tot en met maandag 25 juni
2018.

Gevonden en verloren voorwerpen
Iets verloren of gevonden? Bij de gemeente worden
gevonden spullen gebracht of gemeld. Complete lijst
staat op de www.geldermalsen.nl zoek op Gevonden
voorwerpen.
● Verloren voorwerpen: Groene bril | Zwarte portemonnee incl. pasjes | 3 sleutels en autosleutel Renault |
Zwart/zilveren pasjeshouder | Ipad

Bereikbaarheid
Het Kernteam Geldermalsen is de plek voor uw vragen voor hulp en
ondersteuning op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en meedoen in
de maatschappij.
Het Kernteam zoekt in de elf dorpen van de gemeente Geldermalsen
naar praktische oplossingen voor mensen met vragen of problemen.
De medewerkers van het Kernteam doen dat altijd samen met u en
mensen uit uw omgeving. Als het nodig is, schakelt de medewerker
hulpmiddelen, professionele of specialistische zorg in.

Bouwen & Ruimte
Mandaat vergaderingen 2018

U belt of mailt naar het Kernteam. Een medewerker noteert uw gegevens.
Een medewerker van het Kernteam neemt contact met u op.
Telefoonnummer: (0345) 58 67 00
E-mailadres: kernteam@geldermalsen.nl
Website: kernteam.geldermalsen.nl

Verleend
● Omgevingsvergunningen (beroep mogelijk)
Deil Hooiweg 18: uitbreiden en veranderen van veehouderij, 06/06

● 6 juni (monumenten), 20 juni, 4 juli (monumenten), 18 juli, 1 augustus (monumenten), 15
augustus, 29 augustus (monumenten), 12 september, 26 september (monumenten), 10

Verleend

oktober, 24 oktober (monumenten), 7 november, 21 november (monumenten), 5 decem-

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

ber en 19 december (monumenten).

● Rumpt Dorpsdijk 49: vervangen en verhogen van dak, 04/06

Commissievergadering 2018 (in Tiel bij ODR)
● 11 juni, 9 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 29 oktober en 26 november.

Vergunningen

● Tricht Nieuwsteeg 61: plaatsen van opbouw op garage, 07/06
Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten
● Beesd Voorstraat 51a: wijzigen van voorgevel, 07/06

Wilt u bouwen of verbouwen of iets aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u vaak een

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

vergunning nodig. Gelijk beginnen is niet verstandig. Check eerst of u een vergunning nodig

● Beesd Dr A Kuyperweg 78: bouwen van woning en loods, 05/06

heeft via www.omgevingsloket.nl.
Is er een vergunning aangevraagd en wilt u deze inzien? Aangevraagde vergunningen

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)

liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende vergunningen kunt u binnen

● Geldermalsen Plettenburglaan 10: starten van groothandel voor plantpotten, 01/06

zes weken na verlening bezwaar maken bij het college. Met vragen over aangevraagde of

● Rhenoy Beschuinse 2: veranderen van veehouderij, 04/06

verleende vergunningen of over het inzien van hiervan en/of het maken van een afspraak

● Rumpt Achterweg 1: vervangen van gasstation, 06/06

neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344)
579314 of info@odrivierenland.nl.

Geaccepteerde melding mobiel puinbreken (Inzage)

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 15 juni 2018 op afspraak ter inzage.

● Rhenoy Kleine Steeg 10: Het mobiel breken van 1.500 ton steenachtig materiaal. De
werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 16 juni 2018 tot 19 september

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Acquoy Lingedijk 53: uitbreiden van woning, 05/06
● Beesd Homburg: bouwen van loods, 02/06

2018. Naar verwachting zal de puinbreker 2 dagen in werking zijn.

Overige vergunningen

● Geldermalsen Lingedijk 73: realiseren van parkeerplaats met overkapping, 03/06

Vergunningen

● Gellicum Lingedijk 16: erfafscheiding met toegangspoort, 31/05

● Buurtvereniging Spoor tot Spoor heeft vergunning voor het houden van de Nationale

● Meteren Oosterhof 28: plaatsen van houten damwand, 03/06

Buitenspeeldag op 13 juni 2018 van 14.00 tot 22.00 uur. Er zijn kinderspelen, pony rijden,

● Tricht Langstraat 29: uitbreiden van woning, 30/05

boogschieten en er wordt een springkussen geplaatst. Het evenement vindt plaats op
Laageinde 78 in Geldermalsen.
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● Scouting Graaf van Gelre heeft vergunning voor het houden van een Ouderkind weekend
op 23 juni 2018 van 9.30 tot 16.00 uur. Het evenement vindt plaats bij het scoutinggebouw
Graaf van Gelre op de Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 13 in Geldermalsen.
● De Culturele week in Geldermalsen heeft vergunning voor de Tweede kunst- en cultuur-
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Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

U bent welkom

●

Iedere dinsdag vergaderen raadsleden. Vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden
plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

markt op 23 juni 2018 van 9.00 tot 17.00 uur. Het evenement vindt plaats op het Markt-

Beeldvorming op de 3e dinsdag van de maand. Oordeelsvorming op de 1e en 2e dinsdag

plein in Geldermalsen. Tijdens het evenement komen er maximaal 20 marktkraampjes te

van de maand en Besluiten worden op de 4e dinsdag van de maand genomen.

staan op het gebied van kunst en cultuur.

De vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar. Als u wilt inspreken neem dan contact

● Stichting Omroep Gelderland heeft vergunning voor het houden van Zomer in Gelderland
op 7 augustus 2018 van 9.00 tot 19.00 uur. Het evenement vindt plaats in de openlucht op
het Plein voor het dorpshuis op Achtersteweg 17 in Meteren.

op met de Griﬃe, telefoon (0345) 58 66 11.
De gemeenteraad werkt digitaal. Ook niet raadsleden kunnen toegang krijgen tot openbare
stukken. PC: www.ibabs.eu > iBabs login > site: Geldermalsen, emailadres: burger,
wachtwoord: burger. Of download iBabs-pro voor smartphone of Ipad. Stukken van de

Verkeer

vergaderingen zijn een week voorafgaand aan de vergadering in te zien via iBabs,
www.geldermalsen.nl > Raad of in het gemeentehuis.

Mededeling
Verkeersbesluit Prinsenhof Geldermalsen

Gemeente RA AD

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juni 2018 het

Gemeenteraad

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

Donderdag 14 juni 2018 om 20.00 uur – raadzaal

● Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Prinsenhof 64, Geldermalsen,
middels de plaatsing van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een

● Agenda: Opening | Vaststellen raadsagenda 14 juni 2018 | Ingekomen stukken en me-

onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager. Bovenstaande con-

dedelingen | Benoeming en beëdiging kwartiermaker raad/griﬃe en beoogd griﬃer West

form de bij dit besluit behorende tekening.

Betuwe i.o. | Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Werkzaak Rivierenland | Zienswijze

● Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen recht meer heeft op

concept begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis | Concept jaarrekening 2017 GGD Gelderland Zuid | Zienswijze concept begroting 2019 GGD Gelderland Zuid | Jaarrekening

de genoemde plaats.

2017 en begroting 2019 Avri | Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Omgevingsdienst
Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag

Rivierenland | Jaarstukken 2017 Belastingsamenwerking Rivierenland | Begroting 2019

voor een gehandicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een

Belastingsamenwerking Rivierenland | Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Regionaal

gehandicaptenparkeerkaart. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de

Archief Rivierenland | Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Regio Rivierenland | Jaarstuk-

houder de zekerheid van een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.

ken 2017 Veiligheidsregio Gelderland Zuid | Concept begroting 2019 Veiligheidsregio

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 15 juni

Gelderland Zuid | Begroting 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie | West Betuwe | Rondvraag

2018 zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak).
Informatie over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze,

Agendapunten uitgelicht:

bezwaar & beroep.

● P&C documenten verbonden partijen
De raadsvergadering van 14 juni staat in het teken van Planning en Controle documenten

Verkeershinder

van de verbonden partijen.

Deil: Krugerstraat / Parallelweg

● Benoeming en beëdiging kwartiermaker raad/griﬃe en beoogd griﬃer West Betuwe i.o.

● Van maandag 25 juni t/m donderdag 29 juni voert Liander onderhoudswerkzaamheden

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2018 zal de heer drs. A.J. van den Brink MBA

uit aan het gasnet op de hoek van de Krugerstraat met de Parallelweg in Deil. Deze

worden beëdigd. Hij zal per 1 september 2018 benoemd worden als kwartiermaker raad/

werkzaamheden zijn dringend nodig naar aanleiding van een inspectie van de gasleiding.

griﬃe en beoogd griﬃer gemeente West Betuwe i.o.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Krugerstraat eenrichtingsverkeer. Verkeer vanaf
de Provincialeweg Oost kan de Krugerstraat in rijden. Verkeer dat de Krugerstraat uit
wilt rijden moet omrijden via de Prins Willem Alexanderstraat, Benedeneindseweg en de
Bulkstraat.

Meer weten?

Op

www.geldermalsen.nl staat uitgebreide informatie over deze publicatie. Kijk bij College van B&W >

Publicaties en besluiten. U kunt op de website ook terecht voor informatie voor het indienen van zienswijzen, bezwaar en beroep.

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 14 juni 2018

Bouwen & Ruimte

week 24 2018

Vergunningen
Wilt u bouwen of verbouwen of iets aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig.
Gelijk beginnen is niet verstandig. Check eerst of u een vergunning nodig heeft via www.omgevingsloket.nl.
Is er een vergunning aangevraagd en wilt u deze inzien? Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor
kennisname ter inzage. Tegen verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na verlening bezwaar maken
bij het college. Met vragen over aangevraagde of verleende vergunningen of over het inzien van hiervan en/of
het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via
(0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.
Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 15 juni 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Acquoy

Lingedijk 53

bouwen: het uitbreiden van de woning

05/06

Beesd

Homburg

bouwen: het bouwen van een loods

02/06

Geldermalsen

Lingedijk 73

bouwen: het realiseren van een parkeerplaats
met overkapping

03/06

Gellicum

Lingedijk 16

bouwen: een erfafscheiding met toegangspoort 31/05

Meteren

Oosterhof 28

bouwen: het plaatsen van een houten damwand 03/06

Tricht

Langstraat 29

bouwen: het uitbreiden van de woning

30/05

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (beroep mogelijk)
Deil

Verleend

Hooiweg 18

locatie

bouwen, milieu: het uitbreiden en veranderen
van de veehouderij

06/06

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Rumpt

Dorpsdijk 49

bouwen, RO: het vervangen en verhogen
van het dak

Tricht

Nieuwsteeg 61

04/06

bouwen: het plaatsen van een opbouw op de
garage

07/06

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten
Beesd

Voorstraat 51a

het wijzigen van de voorgevel

07/06

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Beesd

Dr A Kuyperweg 78

het bouwen van een woning en loods

05/06

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Geldermalsen

Plettenburglaan 10

het starten van een groothandel voor plantpotten 01/06

Rhenoy

Beschuinse 2

het veranderen van een veehouderij

04/06

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen
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Rumpt

Achterweg 1

het vervangen van een gasstation

06/06

Geaccepteerde melding mobiel puinbreken (Inzage)
Rhenoy

Kleine Steeg 10

Het mobiel breken van 1.500 ton steenachtig materiaal.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van
16 juni 2018 tot 19 september 2018. Naar verwachting zal
de puinbreker 2 dagen in werking zijn.

Publicatie in Nieuwsblad Geldermalsen.
VOORLICHTINGSKOLOM 14 juni 2018
Vergunningen
Scouting Graaf van Gelre heeft vergunning voor het houden van een Ouderkind weekend op 23 juni 2018 van
9.30 uur tot 23 juni 2018 tot 16.00 uur. Het evenement vindt plaats bij het scoutinggebouw Graaf van Gelre op
de Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 13 in Geldermalsen.
Buurtvereniging Spoor tot Spoor heeft vergunning voor het houden van de Nationale Buienspeeldag op 13 juni
2018 van 14.00 tot 22.00 uur. Er zijn kinderspelen, men kan er pony rijden, boogschieten en er wordt een
springkussen geplaatst. Het evenement vindt plaats op Laageinde 78 in Geldermalsen.
De Culturele week in Geldermalsen heeft vergunning voor de Tweede kunst- en cultuurmarkt op 23 juni 2018
van 9.00 tot 17.00 uur. Het evenement vindt plaats op het Marktplein in Geldermalsen. Tijdens het evenement
komen er maximaal 20 marktkraampjes te staan op het gebied van kunst en cultuur.
Stichting Omroep Gelderland heeft vergunning voor het houden van Zomer in Gelderland op 7 augustus 2018
van 9.00 tot 19.00 uur. Het evenement vindt plaats in de openlucht op het Plein voor het dorpshuis op
Achtersteweg 17 in Meteren.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

