donderdag 19 april 2018

MAAK
AFSPRAAK

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
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.

Leefbaarheidbudget
● Het stemmen op de leefbaarheidinitiatieven is weer
begonnen! Alle initiatiefnemers presenteren hun project
op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget Op die site
kunt u ook stemmen op uw favoriet. Stemmen kan t/m
21 mei.
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● Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 27 april
Koningsdag. U kunt dan geen afspraak inplannen.

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

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

Melding klein kansspelactiviteit
● GVV Geldermalsen mag op 18 mei 2018 van 20.00 tot 22.00 uur een bingo avond organiseren in de Kantine Sportpark Anton Kruger aan de Randweg 3 in Geldermalsen.

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

Tijdelijke standplaatsvergunning

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

● J.A. Kars Eckelboom V.o.f. heeft een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebol-

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

len en aanverwante producten van 12 oktober 2018 t/m 19 januari 2019 op de locatie

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

hoek Kostverlorenkade, Rijksstraatweg in Geldermalsen.

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 20 april 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Acquoy Acquoyseweg 80: plaatsen van beschoeiing, 08/04
● Geldermalsen Tielerweg 50: uitbreiden van woning met tuinkamer en multifunctionele
ruimte, 05/04

Verkeer
Mededeling
1. Verkeersbesluit Kostverlorenkade Geldermalsen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 19 april 2018 het
volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:
● Het opheﬀen van een verbod om op vrijdag tussen 6.30 en 16.00 uur te parkeren op een
strook op de Kostverlorenkade, Geldermalsen middels het verwijderen van twee borden

● Geldermalsen Gerdina’s Hof 33: gedeeltelijke revitalisering van bedrijfspand, 09/04

E04 met onderbord OB501l en OB501r uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbordjes

● Meteren De Plantage kavel 10 en 19: bouwen van 4 woningen, 06/04

‘uitgezonderd vr 6.30-16.00 uur’ en ‘uitgezonderd ontheﬃnghouders’ conform de bij dit

● Meteren Bouwplan Allee kavel 1: bouwen van woning, 06/04

besluit horende tekening.

● Tricht Nieuwsteeg 61: plaatsen van opbouw op garage, 08/04

Toelichting Op de betreﬀende strook geldt op vrijdag een parkeerverbod zodat
marktlieden (met ontheﬃng) de vrachtwagens kunnen parkeren tijdens de weekmarkt.

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

Inmiddels is gebleken dat de strook niet meer nodig is en deze wordt met dit besluit

● Gellicum Perceel Deil N 257: vervangen van 2 schuren, 09/04

weer openbaar gemaakt.

Verleend

2. Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Geldermalsen

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 16 april 2018 het

● Beesd Wolfswaard 9: bouwen van een bijgebouw, 09/04

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

● Meteren Voorburcht 3a: plaatsen van dakkapel, 09/04
● Rumpt Achterweg 4: vernieuwen van dakkapel, 09/04

● Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Blankvoorn 1 Geldermalsen,
middels de plaatsing van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met
een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager. Bovenstaande

Geweigerd
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
● Rumpt Dorpsdijk 6: bouwen van opslagschuur, 06/04

conform de bij dit besluit behorende tekening.
● Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen recht meer heeft
op de genoemde plaats.
Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)

voor een gehandicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een

● Tricht Meersteeg 47: vervangen van stal, 10/04

gehandicaptenparkeerkaart. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de

Overige vergunningen

houder de zekerheid van een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.
Ter inzage & bezwaar Beide verkeersbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen

Driehoeksreclameborden

vanaf 20 april 2018 zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum

● Centercom Buitenreclame BV mag van 14 t/m 22 mei en van 4 t/m 11 juni 2018 20 driehoeksre-

(op afspraak). Informatie over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij

clameborden plaatsen voor het presenteren van Betuwewind A2 in de gemeente Geldermalsen.

Zienswijze, bezwaar & beroep.
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Bibliotheek Rivierenland. Gevraagd wordt om in te stemmen met het Convenant Uitvoering Bibliotheekwerk 2019 t/m 2022, wat inhoudt dat de raad instemt met: a. Een verlaging

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

van de bijdrage voor het basispakket van € 11,37 naar € 10,02 per inwoner (prijspeil

plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

2017); b. Een versmalling van het basispakket doordat digitale activiteiten voor volwas-

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

senen, Boekstart, de Bibliotheek op school (dBos) en De Bibliotheek voor Ukkies nu

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

voor alle gemeenten uit het basispakket zijn. Tevens besluitvorming over de aanvullende

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

programma’s voor 2019 meenemen in de harmonisatie van het bibliotheekwerk voor West

op met de Griﬃe, telefoon (0345) 58 66 11.

Betuwe.

De gemeenteraad werkt digitaal. Ook niet raadsleden kunnen toegang krijgen tot openbare
stukken. PC: www.ibabs.eu > iBabs login > site: Geldermalsen, emailadres: burger,

● Uitvoering en voortgang Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Geldermalsen (IHP)

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

De gemeenteraad stelde het Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Geldermalsen

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

vast op 1 maart 2016. De raad wordt nu gevraagd akkoord te gaan om het budget van

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

8,3 miljoen euro dat zij tot 2024 heeft gereserveerd voor het realiseren van ambitieniveau

Gemeente RA AD

4 in het vastgestelde (IHP) deels in te zetten voor vervangende nieuwbouw. En ook de
raadsvergadering

Afspraak maken

Raadsvergadering
Dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur - raadzaal

Besluitvorming

● Agenda: Opening | Vaststellen raadsagenda 24 april 2018 |

haalbaarheid van de bouw van een Integraal Kindcentrum in Buurmalsen, Tricht of daar
tussenin gelegen te onderzoeken. En ook ‘Frisse school klasse B’ uit het Programma van
Eisen Frisse Scholen 2015 als voornaamste kader te hanteren bij het revitaliseren van de
overige scholen. De commissie Samenleving wenst een 4e beslispunt toe e voegen aan
dit raadsvoorstel. Namelijk dat er een versnelling van het uitvoeringsplan meegenomen

Vaststellen notulen van 27 maart 2019 | Ingekomen stukken en mededelingen

wordt in de harmonisatieagenda West Betuwe voor wat betreft de aspecten duurzaamheid

Hamerstukken: Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022 | Bestemmingsplan

en frisse scholen, binnen de huidige ﬁnanciële middelen. Er is ook aandacht gevraagd

Beesd 2018 | Bestemmingsplan Deil 2018 | Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Lingeland-

voor de verkeersveiligheid. Dit agendapunt staat als bespreekstuk op de agenda.

schap en beëindigen illegale situaties | Eerste begrotingswijziging 2018 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) | Harmonisatieplan IM/ICT

● Verkeerssituatie Herman Kuijkstraat

Bespreekstukken: Uitvoering en voortgang Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs

Op 20 maart was de informatiebijeenkomst over de verkeerssituatie Herman Kuijkstraat

Geldermalsen (IHP) | Verkeerssituatie Herman Kuijkstraat | Rondvraag

voor inwoners, ondernemers, raadsleden en andere belangstellenden. Op deze avond
zijn drie varianten gepresenteerd. In de commissie Grondgebied van 3 april liepen de

Agendapunten uitgelicht

meningen over de keuze van de voorgestelde oplossingen uiteen. Dit voorstel staat als

● Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022

bespreekstuk op de agenda.

Dit convenant regelt meerjarige afspraken tussen gemeenten in de regio Rivierenland en

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 19 april 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 16 2018

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 20 april 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Acquoy

Acquoyseweg 80

bouwen: het plaatsen van beschoeiing

Geldermalsen

Tielerweg 50

bouwen: het uitbreiden van de woning met
tuinkamer en multifunctionele ruimte

Geldermalsen

Gerdina’s Hof 33

08/04

05/04

bouwen: een gedeeltelijke revitalisering van
het bedrijfspand

09/04

Meteren

De Plantage kavel 10 en 19 bouwen: het bouwen van 4 woningen

06/04

Meteren

Bouwplan Allee kavel 1

bouwen: het bouwen van een woning

06/04

Tricht

Nieuwsteeg 61

bouwen: het plaatsen van een opbouw op de
garage

08/04

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Gellicum

Perceel Deil N 257

het vervangen van 2 schuren

09/04

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Beesd

Wolfswaard 9

bouwen: het bouwen van een bijgebouw

09/04

Meteren

Voorburcht 3a

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

09/04

Rumpt

Achterweg 4

bouwen: het vernieuwen van een dakkapel

09/04

Geweigerd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Rumpt

Dorpsdijk 6

het bouwen van een opslagschuur

06/04

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Tricht

Meersteeg 47

het vervangen van de stal

10/04

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

