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Actueel in uw gemeente
College kiest voor éénrichtingverkeer in
Herman Kuijkstraat
In opdracht van de gemeenteraad onderzoekt het
college van burgemeester en wethouders mogelijkheden
om te komen tot een verkeersveiliger Herman
Kuijkstraat (gedeelte Rijksstraatweg/Geldersestraat).
Op dinsdagavond 20 maart 2018 werden met direct
aanwonenden en andere belangstellenden mogelijke
oplossingsrichtingen besproken. De meeste voorkeur ging
overduidelijk uit naar het instellen van éénrichtingverkeer
van west naar oost (inrijden vanaf Rijksstraatweg).
Mogelijk al actie op korte termijn
Het college heeft besloten deze oplossingsvariant
over te nemen en ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt niet
alleen voorgesteld in te stemmen met de te nemen
verkeersmaatregel, maar tegelijkertijd budget beschikbaar
te stellen voor het herinrichten van dit weggedeelte
en andere noodzakelijke aanpassingen in de directe
woonomgeving. Nadat dit besluit is genomen volgt een
periode van verdere uitwerking.
Het college stelt vooruitlopende hierop voor al zo spoedig
mogelijk een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen en
dus eigenlijk al op korte termijn het éénrichtingsverkeer
in te stellen. Alleen de kruising Koninginnelaan/Oranje
Nassaustraat moet bij deze tijdelijke maatregel direct
worden aangepast om verkeersoverlast in die omgeving te
voorkomen. Hoe snel een dergelijke tijdelijke maatregel in
werking kan treden is afhankelijk van het verloop van de
formele procedure die hiervoor moet worden gevolgd.
Informatieavond donderdag 29 maart Wat betekent
een éénrichtingverkeer voor de bewoners van de Herman
Kuijkstraat en de daar gevestigde ondernemers? Wat
betekent het voor de bewoners van de omliggende
straten? Op donderdagavond 29 maart organiseert de

gemeente een tweede informatieavond om op dit soort
vragen een nadere toelichting te geven. Deze avond vindt
plaats in het pand Kuipershof 4 Geldermalsen (voormalige
kantoor Polderdistrict, naast het gemeentehuis). Aanvang:
20.00 uur.
Commissie Grondgebied dinsdag 3 april Op dinsdag
3 april 2018 bespreekt de commissie Grondgebied van
de gemeenteraad het collegevoorstel. Deze vergadering
is openbaar en begint ook om 20.00 uur. Er bestaat de
mogelijkheid voor belangstellende aanwezigen om hier in
te spreken. Wie hiervan gebruik wil maken moet dat vooraf
even melden bij de griﬃe van de gemeenteraad
via telefoonnummer (0345) 586611 of e-mail
griﬃe@geldermalsen.nl
Gemeenteraad dinsdag 24 april De gemeenteraad
neemt op dinsdag 24 april 2018 een deﬁnitief besluit. Ook
deze vergadering is openbaar maar kent geen spreekrecht.
Nadere informatie Alle informatie over dit project is
te vinden op www.geldermalsen.nl. Zoek op Herman
Kuijkstraat of ga naar Projecten > Algemeen > Herman
Kuijkstraat

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.

Aangepaste openingstijden
● Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag, maandag 2 april tweede paasdag en
vrijdag 27 april Koningsdag. U kunt dan geen afspraak
inplannen.

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.
● Verloren voorwerpen: Grijze portemonnee met pasjes
| Vw autosleutel | Zwarte portemonnee, div pasjes |
Afstandsbediening van garagedeur zwart doosje met 2
blauwe knopjes

West Betuwe
Inzenden vlogs
Alle deelnemers aan de West Betuwe ‘Vlog your
village’ wedstrijd hebben een bevestiging van
hun inzending ontvangen. Heeft u ook een vlog
ingezonden, maar geen reactie van de gemeente
gehad? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons
op via wedstrijd@vlogyourvillage.nl. Op dinsdag 3 april
maken we bekend wie de vijf genomineerden zijn.

west
betuwe

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

● Enspijk Kooiweg 2: bouwen van opslagloods, 15/03
● Geldermalsen Willem de Zwijgerweg 4: gevelwijziging, 20/03
● Meteren Schoolstraat 5a: uitbreiden van schuur en vestigen van schoonheidssalon, 20/03
● Rumpt Middenstraat 35: plaatsen van 2 dakkapellen, 20/03

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

Weigering

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

Geweigerde Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

● Geldermalsen Kruiwiel 15: opbouw op berging/woning, 22/03

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/

Verleend

of het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

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

● Beesd Burg. J.W. Hondelinkstraat 7: uitoefenen van beroep aan huis, 21/03

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 30 maart 2018 op afspraak ter inzage.

● Beesd Middenstraat 63: plaatsen van dakkapel, 20/03

Aangevraagd

● Geldermalsen Deilseweg 7: bouwen van koelhuis, 19/03

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

● Geldermalsen Boomkamp 7: plaatsen van dakkapel, 22/03

● Enspijk Polderdijk 2: plaatsen van gevelreclame, 21/03

● Beesd Rijksweg A2: realiseren van Burger King bij bestaand tankstation, 16/03

● Meteren De Buytenplaets kavel 3: bouwen van woning, 16/03

● Buurmalsen Haagse Uitweg 5: vervangen van loods/opslagruimte, 15/03

● Tricht Meersteeg 47: herbouwen van stal, 20/03

● Deil ’t Oosteneind 1b: bouwen van dierenverblijf, 21/03
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Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

gehandicaptenparkeerkaart. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de

● Acquoy Lingedijk 53: veranderen van voorgevel en vergroten van woning aan

houder de zekerheid van een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.

achterzijde, 22/03
● Geldermalsen Lingedijk 45: aanvragen van nieuwe vergunning i.v.m. een bouwstop,
19/03

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 30 maart
2018 zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak).
Informatie over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze,

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
● Geldermalsen Rijnstraat 50: veranderen van bouwbedrijf, 20/03
Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
● Buurmalsen Rijksstraatweg 15: vervangen van raam door twee openslaande deuren,
22/03

bezwaar & beroep.

U bent welkom
Iedere dinsdag vergaderen raadsleden. Vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden
plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.
Beeldvorming op de 3e dinsdag van de maand. Oordeelsvorming op de 1e en 2e dinsdag

Stookontheﬃng (bezwaar mogelijk)

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

● Meteren Wilhelminastraat 1: verbranden van snoeihout, 15/03

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

Overige vergunningen

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,

Nummerbeschikking

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

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

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

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

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

● Beesd: Middenstraat 22a, per 20 maart 2018
● Meteren: Oosterhof 55, per 13 maart 2018 | Buitenbos 12, per 16 maart 2018
● Rhenoy: Tiendweg 14k, l, m, n en o, per 14 maart 2018
Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

Vergunning
● Stichting Adullam, Comité Geldermalsen organiseert een markt op 14 april 2018 van
10.00 tot 15.00 uur. Het evenement vindt plaats aan het Laageinde 15a in Geldermalsen.
● Stichting Rode Kruis Bloesemtocht houdt een jaarlijks hardloopevenement op 20 april

Gemeente RA AD
commissie vergadering

Raadscommissie Grondgebied

Afspraak maken

Dinsdag 3 april 2018 om 20.00 uur - raadzaal

Oordeelsvorming

Voorzitter Johan van den Brink
● Agenda: Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers |

Vaststellen agenda 3 april 2018 | Vaststellen verslag en actielijst 6 maart 2018
Raadsvoorstellen: Verkeerssituatie Herman Kuijkstraat (wordt nagezonden) |

2018 van 17.00 tot 23.00 uur. Start is op het veilingterrein van de Koninklijke Fruitmasters,

Bestemmingsplan Beesd 2018 R. van Meygaarden | Bestemmingsplan Deil 2018 |

Deilseweg 7 in Geldermalsen.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Lingelandschap en beëindigen illegale situaties

● Stichting Rode Kruis Bloesemtocht houdt een jaarlijks wandelevenement op 21 april

Informatienota’s: Evaluatie prestatieafspraken gemeente-Kleurrijk Wonen-HBOGG |

2018 van 6.00 tot 20.00 uur. Start is op het veilingterrein van de Koninklijke Fruitmasters,

Evaluatie woningbouwprogramma 2017 en uitvoeringsprogramma woningbouw 2018-2020

Deilseweg 7 in Geldermalsen.

| Problematiek breedplaatvloeren | Concept zienswijze OTB-MER PHS Zuidwestboog |

● Oranjevereniging Beesd heeft vergunning voor het houden van een feestweek van 20

Rondvraag | Sluiting

april t/m 6 mei 2018 op het Dorpsplein in Beesd.
● Stichting Rommelmarkt Acquoy houdt rommelmarkt op 23 juni 2018 van 8.00 tot 14.00
uur. Het evenement vindt plaats op de Lingedijk tussen huisnummer 58 en 90 in Acquoy.

Verkeersmaatregelen
● Oranjevereniging Beesd mag de Achterstraat in Beesd tijdelijk afsluiten vanaf 14.00 uur
voor de optocht op 27 april 2018.
● Stichting Rommelmarkt Acquoy sluit de Lingedijk tussen huisnummer 58 en 90 in Acquoy
af op 23 juni 2018.

Verklaring van geen bezwaar
● Homerun mag op 24 juni 2018 tussen 8.00 en 11.00 uur lopend een route volgen door de
gemeente Geldermalsen.

Onthefﬁng
● Juwelier van Leeuwen uit Geldermalsen heeft ontheﬃng voor het plaatsen van
20 driehoeksreclameborden op 9 t/m 18 april 2018. De borden kondigen een
trouwringenshow aan.

Verkeer
Mededeling
Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Agendapunten uitgelicht:
● Verkeerssituatie Herman Kuijkstraat
Dinsdag 20 maart 2018 hield het college van B&W een informatieavond over de
verkeerssituatie Herman Kuijkstraat. Op die avond zijn een aantal scenario’s ter
verbetering van die verkeerssituatie gepresenteerd. Op basis van de reacties koos het
college van B&W 27 maart een voorkeursvariant.
● Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Lingelandschap en beëindigen illegale situaties
In de januarivergadering van de commissie Grondgebied is een raadsvoorstel aan de
orde geweest over het beschikbaar stellen van een krediet van 250.000 euro voor de
uitvoering van een plan van aanpak 'Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Lingelandjes'. Dit
voorstel is niet doorgeleid naar de gemeenteraad. Het college van B&W paste het voorstel
aan. Er ligt nu een voorstel met beperkte aanpak van eerdergenoemd project, waardoor
het handhavingstraject getemporiseerd voortgezet kan worden. De kosten van deze
beperkte aanpak ad. 50.000 euro kunnen gedekt worden uit de post bestemmingsreserve
actualisatie bestemmingsplannen.
Evaluatie prestatieafspraken Gemeente – Kleurrijk Wonen – HBOGG
● In de informatienota gaat over de evaluatie van de prestatieafspraken tussen de
gemeente, KleurrijkWonen en de Huurdersbelangenorganisatie gemeente Geldermalsen
(HBOGG). De evaluatie geeft geen aanleiding de prestatieafspraken aan te passen.
Evaluatie woningbouwprogramma 2017 en Uitvoeringsprogramma Woningbouw
2018-2020
● De notitie Evaluatie woningbouwprogramma 2017 en het bijbehorende

Geldermalsen: de Lange Akker, Troelstrastraat

Uitvoeringsprogramma Woningbouw 2018-2020 wordt uw commissie ter kennisname

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 26 maart 2018 het

aangeboden. Uit de evaluatie blijkt dat de woningmarkt in de gemeente ook dit jaar verder

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

aantrekt. Er is (beperkt) ruimte in het woningbouwprogramma voor nieuwe plannen.

1.
2.

3.

Het opheﬀen van de gehandicaptenparkeerplaats aan de Lange Akker 79
Geldermalsen middels het verwijderen van het bord met onderbord;

Raadscommissie Samenleving

Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Troelstrastraat 37

Dinsdag 3 april 2018 om 20.00 uur - commissiekamer 3

Geldermalsen, middels de plaatsing van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in

Voorzitter Frank Broedelet

combinatie met een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager.

● Agenda: Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers | Vaststellen agenda 03-

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.

04-2018 | Vaststellen verslag en actielijst 06-03-2018 | Informatieverstrekking over de

Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen recht meer heeft

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wmo/Jeugd

op de genoemde plaats.

Raadsvoorstellen: Uitvoering en voortgang Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs
Geldermalsen (IHP) | Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2019-2022

Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag

Ter kennisname gelegde stukken en informatie: Nieuwsbrief Regionaal Werkbedrijf –

voor een gehandicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland | Rondvraag | Sluiting
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Agendapunten uitgelicht:

te zetten voor vervangende nieuwbouw. Tevens de haalbaarheid van de bouw van een

● Informatieverstrekking over de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wmo/Jeugd

Integraal Kindcentrum in Buurmalsen, Tricht of daar tussenin gelegen te onderzoeken.

Omdat de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wmo/Jeugd veel vragen oproept

Als ook ‘Frisse school klasse B’ uit het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 als

bij de commissieleden vroeg wethouder Wiendels aan Mw. J. Hakkert (Manager

voornaamste kader te hanteren bij het revitaliseren van de overige scholen.

Contractgestuurde Dienstverlening) en dhr. H. Derksen (Directeur-secretaris

● Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2019-2022

Contractgestuurde Dienstverlening) nadere informatie te verstekken. Beiden nauw

Met dit raadsvoorstel beoogd het college van B&W meerjarige afspraken vast te leggen

betrokken bij de tot standkoming van de DVO.

tussen gemeenten in de regio Rivierenland en Bibliotheek Rivierenland. Gevraagd wordt

● Uitvoering en voortgang Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Geldermalsen (IHP)

om in te stemmen met het Convenant Uitvoering Bibliotheekwerk 2019 t/m 2022, wat

Met dit raadsvoorstel beoogd het college van B&W uitvoering te geven aan en verdere

inhoudt dat de raad instemt met: a. Een verlaging van de bijdrage voor het basispakket

concretisering van het Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Geldermalsen dat op 1

van 11,37 euro naar 10,02 euro per inwoner (prijspeil 2017); b. Een versmalling van het

maart 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

basispakket doordat digitale activiteiten voor volwassenen, Boekstart, de Bibliotheek op

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Samenleving de gemeenteraad

school (dBos) en De Bibliotheek voor Ukkies nu voor alle gemeenten uit het basispakket

te adviseren het budget van 8,3 miljoen euro dat de gemeenteraad tot 2024 heeft

zijn. Tevens besluitvorming over de aanvullende programma’s voor 2019 meenemen in de

gereserveerd voor het realiseren van ambitieniveau 4 in het vastgestelde (IHP) deels in

harmonisatie van het bibliotheekwerk voor West Betuwe.

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.
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Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 13 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 30 maart 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Rijksweg A2

bouwen: het realiseren van een Burger King
bij een bestaand tankstation

Buurmalsen

Haagse Uitweg 5

16/03

bouwen: het vervangen van een loods/
opslagruimte

15/03

Deil

’t Oosteneind 1b

bouwen: het bouwen van een dierenverblijf

21/03

Enspijk

Kooiweg 2

bouwen: het bouwen van een opslagloods

15/03

Geldermalsen

Willem de Zwijgerweg 4

bouwen: een gevelwijziging

20/03

Meteren

Schoolstraat 5a

bouwen: het uitbreiden van een schuur en
vestigen van een schoonheidssalon

20/03

Rumpt

Middenstraat 35

bouwen: het plaatsen van 2 dakkapellen

20/03

Weigering

locatie

omschrijving

datum

Geweigerde Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Kruiwiel 15

een opbouw op de berging/woning

22/03

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Beesd

Burg. J.W.

RO: het uitoefenen van een beroep aan huis

21/03

Hondelinkstraat 7
Beesd

Middenstraat 63

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

20/03

Enspijk

Polderdijk 2

bouwen: het plaatsen van gevelreclame

21/03

Geldermalsen

Deilseweg 7

bouwen: het bouwen van een koelhuis

19/03

Geldermalsen

Boomkamp 7

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

22/03

Meteren

De Buytenplaets kavel 3

bouwen, RO: het bouwen van een woning

16/03

Tricht

Meersteeg 47

bouwen: het herbouwen van een stal

20/03

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Acquoy

Lingedijk 53

het veranderen van de voorgevel en het
vergroten van de woning aan de achterzijde

22/03
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Geldermalsen

Lingedijk 45

het aanvragen van een nieuwe vergunning i.v.m.
een bouwstop

19/03

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Geldermalsen

Rijnstraat 50

het veranderen van een bouwbedrijf

20/03

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
Buurmalsen

Rijksstraatweg 15

het vervangen van een raam door twee
openslaande deuren

22/03

het verbranden van snoeihout

15/03

Stookontheffing (bezwaar mogelijk)
Meteren

Wilhelminastraat 1
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