donderdag 31 mei 2018
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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
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

● Verloren voorwerpen: Kinderbril gevlekt montuur |
Dacia Sandero autosleutel | Sleutelbos met ijsbeer en
koptelefoontje | ring met 2 sleutels

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
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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.

● Welke leefbaarheidinitiatieven zijn favoriet? De afgelopen maand hebben inwoners kunnen stemmen op de
ingediende leefbaarheidinitiatieven. Op donderdagavond
31 mei maken we de winnaars bekend. Komt u ook? De
uitreiking is in het Filmtheater van De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen. De avond begint om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

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

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

Bekendmaking

Vergunningen

Beleidsregels Privacy

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

● Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 15 mei 2018

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

het privacybeleid en het privacyreglement vastgesteld.

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

Deze treden in werking de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad. De documenten

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

zijn te lezen op www.geldermalsen.nl > Samenleving > Rechten van inwoners

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

Overige vergunningen

(ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.

Incidentele festiviteiten

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 1 juni 2018 op afspraak ter inzage.

● Café de Gouden Leeuw meldt 2 incidentele festiviteiten op 1 en 2 juni 2018 in Café de

Aangevraagd

● Korfbalvereniging CKV Animo Geldermalsen heeft vergunning voor het houden van

Gouden Leeuw, Rijksstraatweg 7 Geldermalsen.
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

Slaapfeestje op eigen terrein van 24 augustus 19.30 uur tot 25 augustus 2018 10.00 uur.

● Tricht Appeldijk: realisatie van poldergemaal en aanleg van stuwconstructie, vispassage,

Het evenement vindt plaats in de accommodatie CKV Animo aan de Randweg 5 in Gel-

22/05
Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
● Beesd Middenstraat 48: plaatsen van 2 dakkapellen, 24/05
● Meteren Oosterhof 55: bouwen van woning en aanleggen van inrit, 18/05

dermalsen. Zij hebben ontheﬃng voor het kamperen op de accommodatie CKV Animo.

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

Ontwerpbesluit

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

Omgevingsvergunningen (zienswijze mogelijk)

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

● Beesd Voorstraat 2: verbouwen van woning, 24/05

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

Buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)

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

● Beesd Dr A. Kuyperweg 63: aanleg van dam, 18/05

login > site: Geldermalsen, emailadres: burger, wachtwoord: burger. Of download iBabs-pro
voor smartphone of Ipad. Stukken van de vergaderingen zijn een week voorafgaand aan de

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
● Enspijk Kooiweg 2 en 2a: veranderen van bedrijf, 17/05

Verkeer
Wegafsluiting
Dorpsplein Beesd – Kermis
● Wegens de jaarlijkse kermis in Beesd wordt het Dorpsplein in Beesd afgesloten van zon-

vergadering in te zien via iBabs, www.geldermalsen.nl > Raad of in het gemeentehuis.

Gemeente RA AD
Commissie Grondgebied
Dinsdag 5 juni 2018 om 20.00 uur - raadzaal
● Agenda: Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers |

Denk mee

Praat mee

Afspraak maken
Beeldvorming

Vaststellen agenda vergadering 5 juni 2018 | Vaststellen verslag

dag 3 juni 12.00 uur t/m maandag 11 juni 2018 12.00 uur. Tijdens de afsluiting mag er niet

en actielijst vergadering 8 mei 2018 | Informatienota Samenvatting kernpunten Planning &

geparkeerd worden op het Dorpsplein. De gemeentelijke wegsleepregeling is van kracht.

controldocumenten Gemeenschappelijke Regelingen

Nadere inlichtingen: H.R. de Groot (0345) 58 66 11.
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Raadsvoorstellen: Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Avri | Jaarstukken 2017

| Vaststellen verslag en actielijst 08-05-2018

en programmabegroting 2019 ODR | Benoeming lid commissie Ruimtelijke kwaliteit |

Raadsvoorstellen: Jaarstukken Werkzaak | Zienswijze concept begrotingswijziging 2018

Bestemmingsplan Dorpsstraat 12-14-16 Enspijk

Veilig Thuis | Concept jaarrekening 2017 GGD Gelderland Zuid | Zienswijze concept

Informatienota’s: Voortgang motie SGP bij raadsvoorstel bestemmingsplan

begroting 2018 GGD Gelderland Zuid

Windpark Deil | Voorstraat 98 in Beesd – vestigen brasserie | Vestigen Burger King bij

Informatienota’s: Solidariteitsregeling Wmo en Jeugd 2017 en verder | Tariefstelling

verzorgingsplaats de Bisde in Beesd | Rondvraag | Sluiting

huishoudelijke ondersteuning | Samenvatting kernpunten Planning & Control documenten
Gemeenschappelijke Regelingen

Agendapunten uitgelicht:

Stukken en informatie: Regionale rekenkamerrapport ‘Grip krijgen op Veilig Thuis’ |

● Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Avri

Rondvraag | Sluiting

Het college van B&W stelt voor een zienswijze in te dienen over het voorstel in de
begroting 2019 om het variabele tarief te verdrievoudigen. Het college voorziet dat een

Agendapunten uitgelicht:

dergelijke forse verhoging van de variabele tarieven kan leiden tot ontwijkgedrag (restaf-

● Jaarstukken Werkzaak

val in het plastic afval of Gft-container) en dumpingen van restafval in de openbare ruimte

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur en Middelen de ge-

of openbare prullenbakken.

meenteraad te adviseren kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 (inzien via http://

● Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 ODR

preview.werkzaak-rivierenland.instantmagazine.com/jaarverslag/jaarverslag-2017# en de

Het voorstel van het college van B&W is om in te stemmen met de jaarstukken 2017 en

begroting 2019. Tevens de zienswijze afgegeven door het college te bekrachtigen waarin

de programmabegroting 2019 en geen zienswijzen in te dienen.

zij Werkzaak vragen om een ﬁnanciële onderbouwing, uiterlijk in de jaarrekening 2018,

● Benoeming lid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

van de risico’s die een toevoeging aan de algemene reserves rechtvaardigingen. Alsmede

De rayonarchitekt, mw. ir. Engeli Kummeling wordt door het college van B&W voorgedra-

over de begroting 2019 de zienswijze in te dienen met daarin opgenomen Werkzaak te

gen te benoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Te benoeming is van

verzoeken om het overzicht van het subsidieresultaat en de bijdrage per gemeente bij

toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 als lid van

de begroting toe te voegen. Als ook Werkzaak te verzoeken om over beleidswijzigingen

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit / welstandscommissie.

met ﬁnanciële gevolgen apart te laten besluiten en deze beleidswijzigingen inzichtelijk te

● Bestemmingsplan Dorpsstraat 12-14-16 Enspijk
Het college stelt voor het bestemmingsplan Dorpsstraat 12-14-16 in Enspijk ongewijzigd

maken.
● Zienswijze concept begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis

vast te stellen. Hiermee wordt het bestaande autobedrijf voorzien van een passende

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur en Middelen de ge-

bestemming.

meenteraad te adviseren in te stemmen met de zienswijze waarin wordt voorgesteld niet

● Voortgang motie SGP bij raadsvoorstel bestemmingsplan Windpark Deil
Het college van B&W heeft naar aanleiding van de motie van de SGP d.d. 27 juni 2017

akkoord te gaan met de concept begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis.
● Zienswijze concept begroting 2018 GGD Gelderland Zuid

met Rijkswaterstaat een gesprek gevoerd en advies ontvangen van de GGD. In deze

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur en Middelen de ge-

informatienota informeert het college de commissie over de uitkomsten.

meenteraad te adviseren in te stemmen met de zienswijze, waarin wordt voorgesteld niet

● Vestigen brasserie Voorstraat 98 in Beesd
De commissie wordt geïnformeerd over het principebesluit van B&W om medewerking te

akkoord te gaan met de concept begroting 2019 GGD Gelderland Zuid.
● Solidariteitsregeling Wmo en Jeugd 2017 en verder

verlenen aan het principeverzoek voor het vestigen van een brasserie aan de Voorstraat

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur en Middelen de ge-

98 in Beesd.

meenteraad te adviseren kennis te nemen van de overeenkomst Solidariteit 2015-2016

● Vestigen Burger King bij verzorgingsplaats de Bisde in Beesd
In haar vergadering van 1 mei 2018 heeft het college van B&W in principe medewerking
verleend aan het principeverzoek voor het realiseren van een Burger King bij verzorgingsplaats De Bisde ten noorden van Beesd langs de A2. Dit besluit is genomen op basis van
bijgevoegd delegatiebesluit.

ook voor het jaar 2017 toe te passen en op basis van evaluatie nieuwe solidariteitsafspraken over 2018 en verder te maken en deze uiterlijk in september 2018 ter besluitvorming
aan de gemeenteraad voor te leggen.
● Tariefstelling huishoudelijke ondersteuning
Bestuurlijk is gevraagd te onderzoeken of het noodzakelijk/gewenst is om de tariefstelling
voor huishoudelijke ondersteuning aan te passen. Het college van B&W vraagt de leden

Commissie Samenleving

van de commissie Bestuur en Middelen de gemeenteraad te adviseren kennis te nemen

Dinsdag 5 juni 2018 om 20.00 uur - commissiekamer 3

van het verhogen van de tarieven voor de huishoudelijke ondersteuning.

● Agenda: Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers | Vaststellen agenda 05-06-2018

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 31 mei 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 22 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 1 juni 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Tricht

Verleend

Appeldijk

locatie

RO: de realisatie van een poldergemaal en de
aanleg van een stuwconstructie, vispassage

22/05

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Beesd

Middenstraat 48

bouwen: het plaatsen van 2 dakkapellen

Meteren

Oosterhof 55

bouwen, inrit: het bouwen van een woning en

Ontwerpbesluit locatie

24/05

het aanleggen van een inrit

18/05

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (zienswijze mogelijk)
Beesd

Voorstraat 2

bouwen, monument: het verbouwen van
een woning

24/05

Buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
Beesd

Dr A. Kuyperweg 63

de aanleg van een dam

18/05

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Enspijk

Kooiweg 2 en 2a

het veranderen van het bedrijf

17/05

Overige vergunningen
Publicatie in Nieuwsblad Geldermalsen.
VOORLICHTINGSKOLOM 31 mei 2018
Incidentele festiviteten
Café de Gouden Leeuw meldt 2 incidentele festiviteiten op 1 en 2 juni 2018 in Café de Gouden Leeuw,
Rijksstraatweg 7 Geldermalsen.
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 uur. Het evenement vindt plaats in de
accommodatie CKV Animo aan de Randweg 5 in Geldermalsen. Zij hebben ontheffing voor het kamperen op de
accommodatie CKV Animo.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

