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

info @ geldermalsen.nl

Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen

volg ons op
twitter@GemGeldermalsen

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

Actueel in uw gemeente
Iets nodig van de gemeente?
U kunt alleen op afspraak terecht

Het blad valt, de bladkorven staan er weer

● 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.
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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.

Van 17 t/m 21 september worden de bladkorven weer
geplaatst op verschillende locaties in de gemeente. Door
de droge zomer valt het blad dit jaar eerder. De Korven
plaatsen we daardoor nu al. We hebben goed gekeken
naar de verdeling over de dorpen, er zijn een aantal
locaties bijgekomen en aangepast. De korven zijn bedoeld
om blad uit de openbare ruimte te verzamelen. Het is niet
toegestaan ander afval in de korven te gooien.
We doen er alles aan om het gevallen blad zo snel
mogelijk te verwijderen. Daarmee wordt overlast, zoals
gladheid bij regenachtig weer, zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente zet daarom extra personeel en bladblazers
in. Uw medewerking om bladeren in uw straat op te ruimen
is van harte welkom. De korven legen we éénmaal per
twee weken: in de weken van 1, 15 en 29 oktober (eindtijd
afhankelijk van bladval). Daarna halen we de korven weg.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het
klantencontactcentrum (0345) 58 66 11.

Aankondiging ruimen van graven 2019

Begraafplaats Geldermalsen
In verband met het waarborgen van voldoende capaciteit
op de algemene begraafplaats Geldermalsen is het
noodzakelijk om over te gaan tot het ruimen van graven.
Het gaat om graven waarvan de rechten zijn vervallen of
verlopen. Het gaat om 114 graven. Op deze begraafplaats
worden in september 2018 bordjes geplaatst met de
mededeling dat deze graven geruimd worden. Als u

hierover vragen heeft, neem dan contact op met het
Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen. Deze
bordjes blijven een jaar staan. Na september 2019 start de
gemeente met de werkzaamheden.
Ruimen van graven, hoe doet de gemeente dat?
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een
gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld
ruimingprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het
uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreﬀende
deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de
werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat
een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten.
Na de ruiming worden de overblijfselen overgebracht
naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Als er
tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de
werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op
de gebruikelijke manier kan plaatsvinden.
Om welke graven gaat het?
De grafnummers en gegevens van de te ruimen graven
kunt u vinden op www.geldermalsen.nl/ruimengraven.
De lijsten met de te ruimen graven hangen ook in de
informatiekasten op de betreﬀende begraafplaats.
Informatie
Heeft u nog vragen, aarzel dan niet contact op te
nemen met het Klantencontactcentrum van gemeente
Geldermalsen via info@geldermalsen.nl of (0345) 58 66 11.

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

Overige vergunningen

Vergunningen

Vergunningen

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

● Welkoop heeft vergunning voor verkoop vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018.

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?

Melding

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

● Er mag een burendag georganiseerd worden op 22 september 2018 van 15.00 tot 24.00

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 21 september 2018 op afspraak ter inzage.

uur op de L. Wildschutstraat te Meteren.

Verkeer
Mededeling
Gehandicaptenparkeerplaats Moerkensgaard Tricht

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 20 september 2018 het

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

● Beesd Voorstraat 98: verbouwen van pand t.b.v. nieuwe brasserie, 10/9

● Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Moerkensgaard 12 Tricht, mid-

● Deil Schoresteynstraat 1: plaatsen van dakkapel, 10/9

dels de plaatsing van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een on-

● Enspijk Polderdijk, perceel DEI00 M00064 G: veranderen van afrit, 12/9

derbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager. Bovenstaande conform

● Geldermalsen De Harpen 6: aanleggen van in- uitrit, 11/9
● Meteren H.J. Ganzemanstraat 58: aanleggen van in- uitrit, 9/9

de bij dit besluit behorende tekening.
● Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen recht meer heeft op
de genoemde plaats.

Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag

● Geldermalsen Plettenburglaan 10: uitbreiden magazijn, werkplaats, monsterruimte en

voor een gehandicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een

laadkuil voor laden en lossen, 10/9
● Meteren Oosterhof 10 en 12 en Dingshof 7 en 9: bouwen van 4 woningen, 10/9

gehandicaptenparkeerkaart. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de
houder de zekerheid van een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.
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Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 21-9-2018

4 september. Binnen de commissie was enige verwarring ontstaan naar aanleiding van

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

de reactie van de watersportvereniging. Er is toen geen standpunt ingenomen. Een

over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze, bezwaar &

aantal fracties is van mening dat er pas een voorstel aan de raad kan worden voorgelegd

beroep.

als er een nieuwe erfpachtovereenkomst ligt. Daarnaast is gelet op het feit dat er
sprake is van twee rechtspersonen helderheid nodig over de BTW. Er komt een nieuwe

Wegwerkzaamheden

erfpachtconstructie voor het beheer van de jachthaven en er zal sprake moeten zijn van

Beesd – omleiding Kerkstraat

een reële verhoging van de erfpachtcanon.

● Van 17 september t/m 28 oktober 2018 is de Kerkstraat afgesloten. Omleidingen worden

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de vernieuwing van de Linge-oeverzone

met borden aangegeven.

op basis van het plan "Terug naar de Linge". De raad wordt eveneens gevraagd een

Aannemer: van Doorn Geldermalsen, Mark Zuurmond (06-12799319)

investeringskrediet beschikbaar te stellen van 2.299.000 euro (excl. BTW).
● Mobiliteitsagenda en addendum Regio Rivierenland

Beesd – spoorwegovergang gesloten De Prinkel

Julie Fijnje, strategisch beleidsadviseur presenteerde de plannen over mobiliteit Regio

● In verband met werkzaamheden aan het spoor is spoorwegovergang De Prinkel in Beesd

Rivierenland tijdens de commissie Grondgebied van 4 september. Over de gevraagde

afgesloten van dinsdag 25 september 23.30 uur t/m woensdag 26 september 7.00 uur.

ﬁnanciële bijdrage van 1 euro per inwoner dachten de partijen verschillend.

Contactpersoon: Marco van den Berg 0346-269700.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de in de mobiliteitsagenda opgenomen
hoofdopgaven. En kennis nemen van: het addendum over de gevraagde ﬁnanciële

Geldermalsen – afsluiting Coreanna 14 t/m 67

bijdrage van € 1 per inwoner in de begroting 2019-2022 voor het uitvoeringsplan Mobiliteit

● Van 17 september t/m 6 oktober 2018 zijn verschillende wegvlakken afgesloten in ver-

van de Regio Rivierenland; het opnemen van het gevraagde bedrag op de wensenlijst

band met het kappen van bomen en andere werkzaamheden.

nieuw beleid voor de begroting West Betuwe, waarover het nieuwe college en de nieuwe

Aannemer: van Doorn Geldermalsen, Mark Zuurmond (06-12799319)

raad na 1-1-2019 een besluit nemen.
● Oprichten gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk

Geldermalsen – De Vang

Rivierenland

● Op 24 september 2018 is een gedeelte van De Vang afgesloten. Doorgaand verkeer kan

De heer Herms, projectleider Glasvezel in de regio, presenteerde het plan bij de

via borden de omleidingsroute volgen. Aannemer: Hendriks van Warbij Grondwerken,

commissie Bestuur en Middelen op 11 september. Er vond discussie plaats over

06-51222355

het marktfalen en over de vraag waarom de overheid wel iets kan dat commerciële
bedrijven niet kunnen. De heer Herms gaf aan dat door de GR in 2019 een lening wordt

Geldermalsen – omleiding De Panhoven

aangetrokken van 45 miljoen. De 8 deelnemende gemeenten staan hiervoor garant. De

● De Panhoven is afgesloten op 25 en 26 september 2018. Omleiding wordt aangegeven

bedrijven die diensten willen aanbieden via het netwerk moeten hiervoor betalen.

met borden. Aannemer: Hendriks van Warbij Grondwerken, 06-51222355

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de volgende punten:
1. Vanwege geconstateerd marktfalen in te stemmen met het beleidsuitgangspunt

U bent welkom

om samen met de regiogemeenten een 100 % dekkend open breedbandnetwerk
(glasvezel) te realiseren voor de witte adressen.

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

2. Met in achtneming van beslispunt 3, het college toestemming te verlenen tot

plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

het oprichten van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

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

Breedbandnetwerk Rivierenland conform de bij dit voorstel gevoegde concept regeling.

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

3. De uitvoering van het besluit onder beslispunt 2 wordt opgeschort totdat Gedeputeerde

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

Staten van de Provincie Gelderland in het kader van de Wet ARHI formeel

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

toestemming hebben verleend voor deelname aan de Gemeenschappelijke regeling

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

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.
4. Kennis te nemen van de verplichting die volgt uit de Wet gemeenschappelijke

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

regelingen dat het treﬀen van de in beslispunt 2 genoemde GR leidt tot een

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

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten voor de exploitatie

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

van deze GR.
5. Kennis te nemen van het uitgangspunt dat de in beslispunt 2 genoemde GR voor de

Gemeente RA AD

realisatie van het totale project een lening zal aangaan, waarvoor de deelnemende
raadsvergadering

gemeenten zich garant zullen stellen en die onder de deelnemers wordt verdeeld

Besluitvorming

6. Kennis te nemen van het feit dat (volgens planning begin 2019) een concept besluit

Afspraak maken

Raadsvergadering
Dinsdag 25 september 2018 om 20.00 uur – raadzaal

conform de verdeelsleutel die in de concept regeling is opgenomen.
van het college om garant te staan voor de lening die de in lid 2 genoemde GR

● Agenda: Opening | Vaststellen raadsagenda 25 september 2018 | Vaststellen raadsnotulen van 3 juli 2018 | Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken: Vaststellen gewijzigde samenstelling commissies Grondgebied en Samenleving | Grondexploitatie Hondsgemet Noord | Ruimtelijke Strategische Visie (RSV)
Regio Rivierenland | Verordening tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer

zal aangaan voor het aanleggen van het netwerk, aan de raad voor wensen en
bedenkingen wordt voorgelegd.
7. Kennis te nemen van het feit dat de ontwerp begroting van de in beslispunt 2
genoemde GR te zijner tijd voor zienswijzen aan de raad wordt voorgelegd.

Geldermalsen 2015

Agenda commissie voor bezwaarschriften

Bespreekstukken: Vernieuwing Linge-oeverzone | Mobiliteitsagenda en addendum

De commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat

Regio Rivierenland | Oprichten gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

in haar openbare vergadering van dinsdag 25 september 2018 het volgende bezwaarschrift

Breedbandnetwerk Rivierenland | Rondvraag

zal worden behandeld.
● 18.45 uur: bezwaar gericht tegen het besluit van het college tot het verlenen van een

Agendapunten uitgelicht:

omgevingsverguning voor het uitbreiden van een tijdelijk schoolgebouw aan de Genteldijk

● Vernieuwing Linge-oeverzone

te Geldermalsen;

Het plan Vernieuwing Linge-oeverzone is besproken in commissie Grondgebied van

Meer weten?

www.geldermalsen.nl

U kunt als belanghebbende de stukken op afspraak komen inzien.

Op
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.
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Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 38 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 21 september 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Voorstraat 98

bouwen: het verbouwen van het pand t.b.v.

10/9

een nieuwe brasserie
Deil

Schoresteynstraat 1

Bouwen: het plaatsen van een dakkapel

10/9

Enspijk

Polderdijk, perceel

Uitweg: het veranderen van een afrit

12/9

DEI00 M00064 G
Geldermalsen

De Harpen 6

Uitweg: het aanleggen van een in- uitrit

11/9

Meteren

H.J. Ganzemanstraat 58

Uitweg: het aanleggen van een in- uitrit

9/9

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

Geldermalsen

Plettenburglaan 10

Bouwen, RO en Uitweg: het uitbreiden van

10/9

het magazijn, werkplaats, monsterruimte en
laadkuil voor laden en lossen
Meteren

Oosterhof 10 en 12 en

Bouwen en RO: het bouwen van 4 woningen

Dingshof 7 en 9

(2 twee- onder één- kap woningen)

10/9

Overige vergunningen
Vergunningen
Welkoop heeft een vergunning gekregen voor de verkoop van vuurwerk op 28 december, 29 december en 31
december 2018.
Melding
Er mag een burendag georganiseerd worden op 22 september 2018 van 15.00 tot 24.00 uur op de L.
Wildschutstraat te Meteren.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

