donderdag 13 september 2018

MAAK
AFSPRAAK

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

info @ geldermalsen.nl

West Betuwe
Inloopavonden
bidbook West Betuwe

west
In September zijn de
betuwe
inloopavonden van het bidbook.
Op deze avond bespreken we graag het concept van uw
dorp. U vindt de voorlopige teksten op www.westbetuwe.nl
onder bidbook > inloopavonden. In onderstaand schema
staat wanneer we in uw dorp zijn. De avonden in
Geldermalsen, Meteren, Rumpt, Beesd, Gellicum en
Rhenoy zijn al geweest.

volg ons op
twitter@GemGeldermalsen

Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

Dorp

Datum

Tijdstip

Locatie

Enspijk

13 september

19.00-20.00 uur

Dorpskamer Enspijk

Deil

13 september

20.30-21.30 uur

Dorpshuis Duyfhuis

Buurmalsen

18 september

19.00-20.00 uur

Ons Eigen Gebouw

Tricht

18 september

20.30-21.30 uur

Dorpshuis Tricht

Acquoy

19 september

19.00-20.00 uur

Verenigingsgebouw De Schakel

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.
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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.
● Gevonden: 1 sleutel in zwart mapje staat Mallorca op |
Zonnebril op sterkte
● Verloren: 9 sleutels aan ring met geel sleuteltje | 5 sleutels aan koebel | 1 vw autosleutel

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

● Rumpt ﬁetsroute naar sportpark Boutenstein: realiseren ﬁetsroute naar sportpark Boutenstein, 03/9

Vergunningen

● Geldermalsen Geldersestraat 99: realiseren van carport, 31/8

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

● Meteren Wikke 7: plaatsen van dakkapel op voorgeveldakvlak van woning, 30/8

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

● Meteren Buitenbos 8: bouwen van woning, 04/9

heeft via www.omgevingsloket.nl.

● Tricht Leidsche Hoeven perceel I 536: project natuurinrichting, 06/9

Is er een vergunning aangevraagd en wilt u deze inzien? Aangevraagde vergunningen
liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende vergunningen kunt u binnen

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

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

● Geldermalsen Kerkstraat 38: wijziging op verleende vergunning voor aanbouw van cen-

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

trumkerk (nieuwe beslistermijn 17/10), 30/8

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

Geaccepteerde meldingen volgens Activiteitenbesluit (inzage)

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 14 september 2018 op afspraak ter inzage.

● Beesd Dr.A.Kuyperweg 78: starten van fruitteeltbedrijf, 31/8
● Geldermalsen Poppenbouwing 9: oprichten van groothandel voor printen en opslaan van

Aangevraagd

papieren etiketten, 31/8

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Acquoy Huigenstraat 47a: vervangen huidige gevel en wijzigen van gevelindeling, 03/9

Ontheﬃng APV

● Beesd Voorstraat 51a: Bouwen: wijzigen van voorgevel, 03/9

● Er is een APV ontheﬃng geluidshinder verleend op grond van artikel 4.3. lid 1 van de APV

● Buurmalsen Rooimond 2: vervangen van beschoeiing, 03/9

aan Makers van Retail & Leisure voor verbouwen van Albert Heijn supermarkt locatie

● Geldermalsen Meersteeg 12a: vervangen van beschoeiing, 03/9

Prinses Maximaplein 8 in Geldermalsen voor de periode van 20 oktober 19.00 uur tot en

● Geldermalsen De Ooyen 25: plaatsen van lichtreclame, 03/9

met zaterdag 27 oktober 17.00 uur volgens schema.

● Geldermalsen Stationsweg 6-10 en 12: vervangen van beschoeiing, 03/9
Verleend

Overige vergunningen

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

Nummerbeschikking

● Buurmalsen Kerklaan 8: plaatsen van nieuwe dakplaten en aanpassen bestaande dak-

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

constructie van garage, 31/8

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:
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● Geldermalsen: De Iepenwei 7, per 10 september 2018

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

● Meteren: Buitenbos 8, per 4 september 2018 | Oosterhof 10 en 12, per 10 september

● Het instellen van voorrang op de kruising Laageinde/Parallelweg en Laageinde/Industrie-

2018 | Dingshof 7 en 9, per 10 september 2018
Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

weg, Geldermalsen middels het plaatsen van borden B03 en B06 uit bijlage 1 van het
RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;
conform de bij dit besluit horende tekening.

Vergunningen

Toelichting Op het Laageinde, Geldermalsen is sprake van een onveilige verkeerssituatie.

● Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy heeft vergunning voor feestweek Rhenoy van 12 t/m 15

Om dit te verbeteren wordt voorrang ingesteld op deze kruising.

september 2018 op terrein van dorpshuis Rhenoy, Kornelis van Wijnenstraat 1 in Rhenoy.

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 14-9-2018

● Stichting Speelplek De Hollandsche Tuin heeft vergunning voor houden van Sinterklaas

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

intocht Buurmalsen op 17 november 2018 van 15.00 tot 17.00 uur. Evenement vindt

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

plaats in dorpshuis Ons eigen gebouw Buurmalsen op Groeneweg 23 in Buurmalsen.

beroep.

Opbouw van evenement is vanaf 12.00 uur en afbouw vanaf 17.00 uur.

Melding

Wegwerkzaamheden
Beesd – tijdelijk geen stoepen rondom Lingehof

● O.S.V. Piranha mag open avond organiseren op 28 september 2018 van 20.00 tot 23.00
uur bij zwembad Het Wiel, van Hogendorpstraat 17 te Geldermalsen.

● Vanaf 17 september zijn er extra werkzaamheden bij de nieuwbouw Lingehof in Beesd.
Liander en Ziggo brengen kabels aan voor het nieuwe gebouw van de Lingehof aan de
Huis te Beesdlaan in Beesd. De stoepen tussen de Huis te Beesdlaan en de Lingehof zijn

Gebruiksmelding BGBOP

daarom tijdelijk niet toegankelijk. De aannemer van Liander en Ziggo verwacht 9 oktober

● Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt organiseert 14 en 15 september 2018 een besloten

2018 de werkzaamheden af te ronden.

ANWB personeelsfeest. Hiervoor is gebruiksmelding afgegeven volgens Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Mededeling Drank- en Horecawet
● De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan Taveerne Fort

Rhenoy – aanleg nieuwe verharding Hoogeveld
● Wegens de aanleg van nieuwe verharding (straat en stoepen) wordt het gedeelte van de
Hoogeveld 5 t/m 24 in Rhenoy afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aannemer
start met de werkzaamheden vanaf 10 september 7.30 uur. De woningen zijn bereikbaar

Asperen te Acquoy.

voor hulpdiensten. Aanwonenden ontvingen een brief over de werkzaamheden. Daarin

Op grond van 3.4 van Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerpbesluit drank- en

staat onder andere om tijdens bepaalde werkzaamheden de auto elders te parkeren. De

horecavergunning zes weken, van 20 juli 2018 tot 30 augustus 2018, ter inzage gelegen.

werkzaamheden geven enige overlast. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingebracht.

Uitvoerder werkzaamheden: Van de Pas Giessen, 0183-44 08 22.
Projectleider gemeente: Niels van Tiggelen, 0345 586611.

Verkeer

Rhenoy – spoorwegovergang gesloten Tiendweg

Mededeling

● De spoorwegovergang tussen Breezij en Parallelweg in Rhenoy is afgesloten van zaterdag

Verkeersbesluit Laageinde Geldermalsen

15 september, 23.00 uur tot en met zondag 16 september, 08.00 uur. Aannemer Strukton.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 13 september 2018 het

Marco van den Berg, 0346-269700.

Meer weten?

www.geldermalsen.nl

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 37 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 14 september 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Acquoy

Huigenstraat 47a

Bouwen: het vervangen van de huidige gevel

03/9

en het wijzigen van de geveldindeling
Beesd

Voorstraat 51a

Bouwen: het wijzigen van de voorgevel

03/9

Buurmalsen

Rooimond 2

Bouwen en Werk of werkzaamheden

03/9

uitvoeren: het vervangen van beschoeiing
Geldermalsen

Meersteeg 12a

Bouwen en Werk of werkzaamheden

03/9

uitvoeren: het vervangen van beschoeiing
Geldermalsen

De Ooyen 25

Bouwen en Reclame: het plaatsen van

03/9

lichtreclame
Geldermalsen

Stationsweg 6-10 en 12

vervangen van beschoeiing

Verleend

locatie

Bouwen en Werk of werkzaamheden uitvoeren: het
03/9

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Buurmalsen

Kerklaan 8

Bouwen: het plaatsen van nieuwe dakplaten

31/8

en aanpassen bestaande dakconstructie van
de garage
Rumpt

Fietsroute

Aanleggen: realiseren fietsroute naar

Provincialeweg, fietspad

Sportpark Boutenstein

03/9

naar
Boutenstein in Deil
Geldermalsen

Geldersestraat 99

Bouwen en RO: het realiseren van een carport

31/8

Meteren

Wikke 7

Bouwen: het plaatsen van een dakkapel op

30/8

het voorgeveldakvlak van de woning
Meteren

Buitenbos 8

Bouwen: het bouwen van een woning

Tricht

Leidsche Hoeven perceel I 536 Aanleggen: het project natuurinrichting

04/9
06/9

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen
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Verleend

locatie

omschrijving

datum

Geldermalsen

Kerkstraat 38

een wijziging op de reeds verleende

30/8

vergunning voor de aanbouw van de
centrumkerk. Nieuwe beslistermijn 17/10

Geaccepteerde meldingen volgens Activiteitenbesluit (inzage)
Verleend

locatie

omschrijving

datum

Beesd

Dr.A.Kuyperweg 78

Het starten van een fruitteeltbedrijf

31/8

Geldermalsen

Poppenbouwing 9

Het oprichten van een groothandel voor het

31/8

printen en opslaan van papieren etiketten

Ontheffing APV


Er is een APV ontheffing geluidshinder verleend op grond van artikel 4.3. lid 1 van de APV aan : Makers
van Retail & Leisure voor het verbouwen van een Albert Heijn supermarkt op de locatie Prinses
Maximaplein 8 in Geldermalsen voor de periode van 20 oktober 19.00 uur tot en met zaterdag 27 oktober
17.00 uur volgens schema.

Overige vergunningen 13 september 2018
Vergunningen
Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy heeft vergunning voor de feestweek Rhenoy van 12 tot en met 15
september op het terrein van dorpshuis Rhenoy, Kornelis van Wijnenstraat 1 in Rhenoy.
Stichting Speelplek De Hollandsche Tuin heeft vergunning voor het houden van Sinterklaas intocht Buurmalsen
op 17 november 2018 van 15.00 tot 17.00 uur. Het evenement vindt plaats in dorpshuis Ons eigen gebouw
Buurmalsen op de Groeneweg 23 in Buurmalsen. De opbouw van het evenement is op 17 november 2018
vanaf 12.00 uur en de afbouw is op 17 november 2018 vanaf 17.00 uur. U verwacht 80 deelnemers/bezoekers.
Melding
O.S.V. Piranha mag een open avond organiseren op 28 september van 20.00 tot 23.00 uur bij het zwembad Het
Wiel, van Hogendorpstraat 17 te Geldermalsen.
Gebruiksmelding BGBOP
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt organiseert op 14 en 15 september 2018 een besloten ANWB
personeelsfeest. Hiervoor is een gebruiksmelding afgegeven volgens het Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen.
Mededeling Drank- en Horecawet
Op grond van 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het volgende ontwerpbesluit drank- en
horecavergunning zes weken, van 20 juli 2018 tot 30 augustus 2018, ter inzage gelegen: Taveerne Fort
Asperen te Acquoy.
Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingebracht.
Verleende drank- en horecavergunning
De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan Taveerne Fort Asperen te Acquoy.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

