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Actueel in uw gemeente
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 aanvragen? 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.

gevonden spullen gebracht of gemeld. Complete lijst
staat op de www.geldermalsen.nl zoek op Gevonden
voorwerpen.
● Verloren voorwerpen: ring met 2 sleutels er aan | Zwart
portemonnee, div pasjes | Telefoon Samsung in zwart
hoesje incl pasjes | Huawei zwart
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Gevonden en verloren voorwerpen
Iets verloren of gevonden? Bij de gemeente worden

In het beeld van het mannetje bij het oorlogsmonument
in Enspijk zit een scheur. Dit is het gevolg van de vorst
van afgelopen winter. Gemeente Geldermalsen laat het
beeld repareren op woensdag 13 juni vanaf 10.00 uur. Het
mannetje wordt tijdelijk meegenomen.

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
Vergunningen

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

● Het instellen van een voetpad aan de noordzijde van Kalenberg Meteren middels het
plaatsen van borden G07 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en voetgangerssluisjes op de
belangrijkste plaatsen; conform de bij dit besluit horende tekening.

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

Toelichting Op 24 januari 2017 is een onverplicht ﬁetspad ingesteld op het pad langs het

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

trapveld aan de noordzijde van Kalenberg. Inmiddels is er een jaar ervaring opgedaan met

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

dit ﬁetspad en het blijkt in de praktijk geen goede oplossing te zijn. Daarom is besloten om

vergunningen kunt u binnen zes weken na verlening bezwaar maken bij het college. Met

van het ﬁetspad een voetpad te maken. Hiervoor wordt bebording geplaatst, ondersteund

vragen over aangevraagde of verleende vergunningen of over het inzien van hiervan en/

door ﬁetssluizen.

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.

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 8-6-2018

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 8 juni 2018 op afspraak ter inzage.

zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak). Informatie

Aangevraagd

beroep.

over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze, bezwaar &
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Beesd Oude Waag 57: aanbouwen van erker, 24/05
● Buurmalsen Rijksstraatweg 62a: verbouwen van loods, 14/05
● Meteren Laan 1940-1945 84: vervangen van schuur, 24/05

Overige vergunningen
Nummerbeschikking
Gelet op artikel 3 lid 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente

Verleend

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

● Meteren: Schoolstraat 5b, per 24 mei 2018

● Buurmalsen Groeneweg 55: veranderen van bouwwerk, 28/05

● Geldermalsen: Tielerweg 9b, per 30 mei 2018

● Meteren Oosterhof 57: aanleggen van uitrit, 24/05

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

● Rhenoy Dijkstraat 3: riet vervangen door pannen en herbouwen hooiluik, 28/05
Ontwerpbesluit
Omgevingsvergunningen (zienswijze mogelijk)
● Geldermalsen Genteldijk 5: intrekken van omgevingsvergunning milieu voor emplacement Geldermalsen, 30/05

Vergunningen
● Oranjecomité Rumpt organiseert Rumptsfeest in Rumpt van 10 t/m 16 juni 2018 in een
tent aan de Kerkweg/Achterweg in Rumpt.
● Elfdorpenspel Tricht organiseert 'Het Elfdorpenspel' van 28 juni t/m 1 juli 2018 aan de
Middelweg 54 te Tricht.
● Jeugdland Deil organiseert de Sport- en Spelweek van Deil op 18 en 20 t/m 25 augus-

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)

tus 2018 vanuit speeltuin Jeugdland, Benedeneindseweg in Deil. Op 18 augustus vindt

● Geldermalsen Plettenburglaan 12: starten van bedrijf dat kentekenplaten produceert, 28/05

als onderdeel van de Sport- en Spelweek de Kwart Triatlon en op 23 augustus 2018 de

● Rhenoy Tiendweg 2: starten van boomverzorgingsbedrijf, 30/05

Verkeer
Mededeling

Ronde van Deil plaats.
● Korfbalvereniging CKV Animo Geldermalsen heeft vergunning voor het houden van
Slaapfeestje op eigen terrein van 24 augustus 19.30 uur t/m 25 augustus 2018 10.00 uur,
op Randweg 5 in Geldermalsen.

Verkeersbesluit Kalenberg Meteren

Weg afzettingen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 7 juni 2018 het

● Tijdens de optocht in Rumpt mag de organisatie de route van de optocht tijdelijk afzetten

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

op 16 juni 2018. Het betreft de Middenstraat, Achterweg en Dorpsdijk in Rumpt
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● Tijdens het Elfdorpenspel in Tricht mag de organisatie op 30 juni en 1 juli 2018 tijdelijk
éénrichtingsverkeer instellen op de Steenoven in Tricht.
● Tijdens de Kwarttriatlon als onderdeel van de de Sport en spelweek Deil op 20 augustus
2018 worden de volgende wegen in Deil en Enspijk afgesloten (met uitzondering van
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Gemeente RA AD
Commissie Bestuur en Middelen
Dinsdag 12 juni 2018 om 20.00 uur – raadzaal

bewoners).
o

Van 12.30 tot 15.50 uur: Panweg: (vanaf de ﬁetstunnel tot de Deilsegraaf.)

● Agenda: Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers |

commissie vergadering

Afspraak maken

Oordeelsvorming

Van 14.05 tot 15.50 uur: Panweg: (tussen Deilsegraaf en Bulkgraaf) | Bulkgraaf:

Vaststellen agenda 12 juni 2018 | Vaststellen verslag en actielijst

(vanaf Kweldam tot Ruitersweg) | Ruitersweg | Nieuwstraat | Hooiweg (vanaf

8 mei 2018 | Informatienota P&C documenten verbonden partijen

Nieuwstraat tot Polsteeg) | Polsteeg Kweldam

Raadsvoorstellen: Jaarstukken 2017 Belastingsamenwerking Rivierenland | Begroting

o

Van 15.10 tot omstreeks 16.45 uur: Beemdstraat: (van de Kruissteeg tot de

2019 Belastingsamenwerking Rivierenland | Jaarrekening 2017 en begroting 2019

Appelhof)

Regionaal Archief Rivierenland | Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Regio Rivierenland

o

Van 15.10 tot omstreeks 17.00 uur: Molenweg, Appeldijk en Koningsweg

| Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Gelderland Zuid | Concept begroting 2019

Van 15.10 tot omstreeks 17.15 uur: Beemdstraat: (van Bulkstraat tot Appelhof) |

Veiligheidsregio Gelderland Zuid | Begroting 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie West

Krooiweg: (van Benedeneindseweg tot Koningsweg) | Benedeneindseweg: (van

Betuwe | Jaarstukken 2017 gemeente Geldermalsen

Krooiweg tot Bulkstraat) | Bulkstraat: (van Zeven Kastelenlaan tot Beemdstraat)

Informatienota’s: Jaarstukken 2017 en kaderbrief 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie West

o

o

● Tijdens de Ronde van Deil als onderdeel van de Sport en spelweek van Deil op 23 augustus 2018 worden tussen 18.55 tot uiterlijk 20.40 uur de volgende wegen afgesloten:
o

o

Betuwe | Stand van zaken implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) | Besluiten en persbericht toepassing Damoclesbeleid | Stand van zaken

Van 17.40 tot 18.20 uur: Benedeneindseweg: van Bulkstraat tot Krooiweg |

informatieveiligheid gemeente Geldermalsen | Herindeling (vast agendapunt)

Beemdstraat: van Bulkstraat tot Zoetenhoek | De Zoetenhoek | Krooiweg: van

Ter kennisname gelegde stukken en informatie: Memo stand van zaken

Zoetenhoek tot Benedeneindseweg

breedbandproject Regio Rivierenland | Rondvraag | Sluiting

Van 18.55 tot 20.40 uur: Benedeneindseweg: van Bulkstraat tot Krooiweg |
Beemdstraat: van Bulkstraat tot Molenweg | Molenweg | Appeldijk | Koningsweg |

Agendapunten uitgelicht:

Krooiweg: van Koningsweg tot Benedeneindseweg

● Informatienota P&C documenten verbonden partijen

Standplaatsvergunning
● Grillpaleis v.o.f. heeft een vaste standplaatsvergunning voor de verkoop van verse- en
gegrilde kipproducten. De standplpaats wordt ingenomen op zaterdag op het parkeerterrein aan de Rijksstraatweg 72b in Meteren.
● De ﬁrma Eckelboom-Korsmit heeft een standplaastsvergunning voor verkoop van oliebollen. De standplaats wordt ingenomen van 15 t/m 31 december 2018 op het Dorpsplein in
Beesd.

Incidentele festiviteten
● Uitspanning De Notenboom mag een incidentele festiviteit organiseren op 8 juni 2018 van
12.00 tot 21.00 uur aan de Middenstraat 8 in Beesd.

Melding
● House of Sports mag een Cheerpoint organiseren tijdens het Homerun loopevenement
van 7.00 tot 10.00 uur op 24 juni 2018 op de parkeerplaats bij Restaurant en Loungebar 3
Zussen in Meteren.
● Helicon mag op 2 juli 2018 van 12.00 tot 17.00 uur een 6 kamp organiseren op trapveldje
bij Sporthal de Randhorst in Geldermalsen.
● In de speeltuin aan de Raamweg in Tricht mag op 7 juli 2018 van 17.00 tot 23.00 uur een
buurtbarbecue gehouden worden.
● HC Geldermalsen mag op 8 juli 2018 van 10.00 tot 19.00 uur een familiehockeydag organiseren. Het evenement vindt plaats op HC Geldermalsen aan de Randweg in Geldermalsen.

Driehoeksreclameborden
● Het Oranje Comité Rumpt mag driehoeksreclameborden plaatsen van 7 t/m 16 juni 2018.

Kleine kansspelactiviteit
● Het wandelestafette team Samenloop voor Hoop ‘Stapje voor stapje’ mag een bingo
avond organiseren op 27 oktober 2018 van 19.30 tot 23.30 uur in het gebouw De Pluk
aan de Rijksstraatweg 64 te Geldermalsen.

U bent welkom
Iedere dinsdag vergaderen raadsleden. Vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden

In deze informatienota een overzicht van de Planning en Control-documenten van de
verbonden partijen.
● Jaarstukken 2017 Belastingsamenwerking Rivierenland
Het college stelt voor met de jaarstukken in te stemmen en geen zienswijze in te dienen.
● Begroting 2019 Belastingsamenwerking Rivierenland
Voorstel van het college van B&W is om in te stemmen met de begroting 2019 en het
dagelijks bestuur van de BSR hiervan op de hoogte te brengen.
● Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Regionaal Archief Rivierenland
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en begroting 2019 en m.b.t.
beide P&C-documenten van de RAR geen zienswijze in te dienen.
● Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Regio Rivierenland
Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en t.a.v. de begroting
2019 een zienswijze kenbaar te maken m.b.t. het huisvestingstraject en de inzet van
reserves.
● Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken en een zienswijze in te dienen
m.b.t. tijdige informatievoorziening en de onttrekking van reserves.
● Begroting 2019 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Voorstel van het college van B&W is kennis te nemen van de programmabegroting 2019
van de VRGZ en in te stemmen met de concept zienswijze m.b.t. prijsstijgingen, ﬁnanciële
bijdrage Reddingsbrigade en structurele besparing van de organisatieontwikkeling.
● Begroting 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen ten aanzien de programmabegroting
2019-2022 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe.
● Jaarstukken 2017 Gemeente Geldermalsen
Het college van B&W stelt voor om het positief resultaat van ruim 5 miljoen euro voor een
deel (bijna 3 miljoen) toe te voegen aan de algemene reserve grondexploitatie en voor
een ander deel (ruim 2 miljoen euro) toe te voegen aan de bestemmingsreserve Verduurzaming scholen. Daarnaast wordt met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening door de gemeenteraad op 3 juli 2018 decharge aan het college van B&W verleent
voor het gevoerde beleid in 2017.
● Jaarstukken 2017 en kaderbrief 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
(BWB)
Het college van B&W informeert de commissie in deze informatienota over de jaarstukken
2017 en de kaderbrief 2019 van de BWB.
● Stand van zaken implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming

plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

(AVG)

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

In deze informatienota wordt de commissie geïnformeerd over de stand van zaken

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

rondom de implementatie van de AVG.

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

● Besluiten en persbericht toepassing Damoclesbeleid
De commissie wordt geïnformeerd over de besluiten, die de burgemeester recent heeft
genomen in het kader van het zogenaamde Damoclesbeleid.
● Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Geldermalsen

wachtwoord: burger. Of download iBabs-pro voor smartphone of Ipad. Stukken van de

In deze informatienota legt het college van B&W over het jaar 2017 verantwoording af

vergaderingen zijn een week voorafgaand aan de vergadering in te zien via iBabs,

over de stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke

www.geldermalsen.nl > Raad of in het gemeentehuis.

organisatie. Dit gebeurt op basis van de landelijke Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op
de gemeentelijke P&C-cyclus. Uw commissie wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.
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Mededelingen
Treasurystatuut en Treasuryhandboek gemeente Geldermalsen
2017

volg ons op
twitter@GemGeldermalsen

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

Het college maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 26 juni 2017 het Treasuryhandboek
gemeente Geldermalsen heeft vastgesteld. Het besluit is in werking getreden op 1 oktober
2017. De besluiten zijn vanaf 7 juni 2018 te raadplegen via www.overheid.nl > via de
zoekwoorden ‘Treasurystatuut‘ en ‘Treasuryhandboek’.

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 26 september 2017 onder
nummer 09 het Treasurystatuut gemeente Geldermalsen 2017 heeft vastgesteld. Het besluit

Burgemeester en Wethouders van Geldermalsen,

is in werking getreden op 1 oktober 2017.

J.C. Steurrijs - gemeentesecretaris

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 7 juni 2018

Bouwen & Ruimte

week 23 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 8 juni 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Oude Waag 57

bouwen: het aanbouwen van een erker

24/05

Buurmalsen

Rijksstraatweg 62a

bouwen: het verbouwen van een loods

14/05

Meteren

Laan 1940-1945 84

bouwen: het vervangen van een schuur

24/05

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Buurmalsen

Groeneweg 55

bouwen: het veranderen van het bouwwerk

28/05

Meteren

Oosterhof 57

inrit: het aanleggen van een uitrit

24/05

Rhenoy

Dijkstraat 3

bouwen: het riet vervangen door pannen en

Ontwerpbesluit locatie

herbouwen hooiluik

28/05

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (zienswijze mogelijk)
Geldermalsen

Genteldijk 5

milieu: het intrekken van de omgevingsvergunning
milieu voor het emplacement Geldermalsen

30/05

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Geldermalsen
Plettenburglaan 12
het starten van een bedrijf dat kentekenplaten

Rhenoy

Tiendweg 2

produceert

28/05

het starten van een boomverzorgingsbedrijf

30/05

Publicatie in Nieuwsblad Geldermalsen.
VOORLICHTINGSKOLOM 7 juni 2018
Vergunningen
Jeugdland Deil organiseert de Sport- en Spelweek van Deil op 18 en 20 t/m 25 augustus 2018 vanuit speeltuin
Jeugdland, Benedeneindseweg in Deil. Op 18 augustus vindt als onderdeel van de Sport- en Spelweek de
Kwart Triathlon en op 23 augustus 2018 de Ronde van Deil plaats.
Oranjecomité Rumpt organiseert Rumptsfeest in Rumpt van 10 juni tot en met 16 juni 2018 in een tent aan de
Kerkweg/Achterweg in Rumpt.
Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 7 juni 2018

Elfdorpenspel Tricht organiseert “Het Elfdorpenspel” van 28 juni tot en met 1 juli 2018 aan de Middelweg 54 te
Tricht.
Korfbalvereniging CKV Animo Geldermalsen heeft vergunning voor het houden van Slaapfeestje op eigen
terrein op 24 augustus 2018 om 19.30 en 25 augustus 2018 tot 10.00, op Randweg 5 in Geldermalsen.
Standplaatsvergunning
De firma Eckelboom-Korsmit heeft een standplaastsvergunning voor verkoop van oliebollen. De standplaats
wordt ingenomen van 15 t/m 31 december 2018 op het Dorpsplein in Beesd.
Grillpaleis v.o.f. heeft een vaste standplaatsvergunning voor de verkoop van verse- en gegrilde kipproducten.
De standplpaats wordt ingenomen op zatedag op het parkeerterrein aan de Rijksstraatweg 72b in Meteren.
Incidentele festiviteten
Uitspanning De Notenboom mag een incidentele festiviteit organiseren op 8 juni 2018 van 12.00 tot 21.00 uur
aan de Middenstraat 8 in Beesd.
Weg afzettingen
Tijdens de Kwart-triathlon als onderdeel van de de Sport en spelweek Deil op 20 augustus 2018 worden de
volgende wegen in Deil en Enspijk afgesloten (met uitzondering van bewoners).
Van 12.30 tot 15.50 uur :
Panweg : (vanaf de fietstunnel tot de Deilsegraaf.)
Van 14.05 tot 15.50 uur :
Panweg : (tussen Deilsegraaf en Bulkgraaf)
Bulkgraaf : (vanaf Kweldam tot Ruitersweg)
Ruitersweg
Nieuwstraat
Hooiweg (vanaf Nieuwstraat tot Polsteeg)
Polsteeg
Kweldam
van 15.10 tot omstreeks 16.45 uur:
Beemdstraat : (van de Kruissteeg tot de Appelhof.)
van 15.10 tot omstreeks 17.00 uur:
Molenweg, Appeldijk en Koningsweg
Van 15.10 tot omstreeks 17.15 uur:
Beemdstraat : (van Bulkstraat tot Appelhof)
Krooiweg : (van Benedeneindseweg tot Koningsweg)
Benedeneindseweg: (van Krooiweg tot Bulkstraat)
Bulkstraat : (van Zeven Kastelenlaan tot Beemdstraat)
Tijdens de Ronde van Deil als onderdeel van de Sport en spelweek van Deil op 23 augustus 2018 worden
tussen 18.55 tot uiterlijk 20.40 uur de volgende wegen afgesloten:
Van 17.40 tot 18.20 uur :
Benedeneindseweg: van Bulkstraat tot Krooiweg
Beemdstraat: van Bulkstraat tot Zoetenhoek
De Zoetenhoek
Krooiweg: van Zoetenhoek tot Benedeneindseweg
Van 18.55 tot 20.40 uur
Benedeneindseweg : van Bulkstraat tot Krooiweg
Beemdstraat : van Bulkstraat tot Molenweg
Molenweg
Appeldijk
Koningsweg
Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 7 juni 2018

Krooiweg : van Koningsweg tot Benedeneindseweg
Weg afzettingen
Tijdens de optocht in Rumpt mag de organisatie de route van de optocht tijdelijk afzetten op 16 juni 2018. Het
betreft de Middenstraat, Achterweg en Dorpsdijk in Rumpt
Tijdens het Elfdorpenspel in Tricht mag de organisatie op 30 juni en 1 juli 2018 tijdelijk éénrichtingsverkeer
instellen op de Steenoven in Tricht.
Melding
Op de speeltuin aan de Raamweg in Tricht mag op 7 juli 2018 van 17.00 to 23.00 uur een buurt bbq gehouden
worden.
House of Sports mag een Cheerpoint organiseren tijdens het Homerun loopevenement van 07.00 tot 10.00 uur
op 24 juni 2018 op de parkeerplaats bij Restaurant en Loungebar 3 Zussen in Meteren.
Helicon mag op 2 juli 2018 van 12.00 tot 17.00 uur een 6 kamp organiseren op trapveldje bi Sporthal de
Randhorst in Geldermalsen.
HC Geldermalsen mag op 8 juli 2018 van 10.00 tot 19.00 uur een familiehockeydag organiseren. Het
evenement vindt plaats op HC Geldermalsen aan de Randweg in Geldermalsen.
Driehoeksreclameborden
Het Oranje Comité Rumpt mag drhoeksreclameborden plaatsen van 7 tot en met 16 juni 2018.
Kleine kansspelactiviteit
Het wandelestafette team Samenloop voor Hoop “Stapje voor stapje” mag een bingo avond organiseren op 27
oktober 2018 van 19.30 tot 23.30 uur in het gebouw De Pluk aan de Rijksstraatweg 64 te Geldermalsen.
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