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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

West Betuwe
Vlog your village wedstrijd
Wij dagen de jongeren uit Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal uit een vlog over
hun dorp te maken. Zij kunnen hier een
mooi geldbedrag mee winnen. Insturen van de vlog kan
t/m dit weekend.
Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe
een feit. Op weg daar naartoe stellen we met de
samenleving een agenda voor de toekomst op. Deze
vlogwedstrijd is hier een onderdeel van. We willen zien
wat jongeren bezig houdt in hun dorp. Waar zijn ze trots

op? Wat is er te doen? Wat kan beter? Dit mogen ze
laten zien in een vlog.
Vlog your village
Jongeren mogen alleen of in een groepje van maximaal
vijf personen een vlog maken van 30 tot 180 seconden.
Ze kunnen deze t/m 25 maart insturen naar
wedstrijd@vlogyourvillage.nl. De beste vloggers nodigen
wij uit voor de prijsuitreiking op het festival Festivate op
zaterdag 7 april. De grote winnaar van Vlog Your Village
wint 250 euro.

U vindt alle informatie over deze vlogwedstrijd op
www.vlogyourvillage.nl.

west
betuwe

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

Hoe houden we de straat en stoepen
schoon in gemeente Geldermalsen?

● 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.

Er gaat iets veranderen in het straatbeeld. De manier
van onkruidbestrijding is aangepast vanaf 1 januari 2018.
Het onkruid op verhardingen zoals stoepen, straten en
parkeerplaatsen en het veegvuil in de goten houdt de
gemeente bij op beeldkwaliteit. Beeldkwaliteit wil zeggen dat
we een kwaliteitsniveau hanteren waaraan het straatbeeld
moet voldoen. Gemeente Geldermalsen koos voor niveau
B. Daardoor zal er in beperkte mate onkruid aanwezig zijn
op verhardingen in de gemeente. Wordt dit te veel dan komt
de aannemer in actie. Groeit er veel onkruid of ligt er veel
veegvuil? Op die locaties gaat de aannemer meer langs dan
op locaties waar dat minder het geval is.
Nieuwe werkwijze Het onkruid verwijderen we nu met een
machine. De aannemer komt langs met een hete lucht- of
borstelmachine. De aannemer, ﬁrma Bron uit Geldermalsen,
heeft de opdracht om in 2018 het onkruid te bestrijden en
de goten te vegen in de gemeente. De kwaliteitscontrole en
voortgang van de werkzaamheden wordt verzorgt door extern
bureau Aorta 2004. Deze controle is minimaal twee keer per
maand.

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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Leefbaarheidbudget
● Alleen dit weekend kunt u nog uw maatschappelijke
initiatief indienen en kans maken op een deel van het
leefbaarheidbudget. Lever uw ideeën snel aan via
www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget

08-03-13 10:38

Meer groen zichtbaar Het onderdrukken van onkruid was
de afgelopen 2 jaar een grote uitdaging. Het straatbeeld in
de gemeente zag er groener uit dan u gewend was. Vanaf
2016 gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen

meer op verhardingen in de openbare ruimte. De wet
verbiedt sinds maart 2016 chemische bestrijdingsmiddelen
te gebruiken omdat het een giftig is.
Verschil in werkwijze Voor 2016 was het onkruid na een
chemische onkruidbestrijdingsronde 100% weg. Het onkruid
bleef dan ook een langere periode weg omdat het plantje
volledig verdween. Met de huidige milieuvriendelijke varianten
gaat dat niet, het onkruid groeit veel sneller terug. Alleen het
blad van het onkruid sterft nu af en de wortels blijven in leven.
Bij de milieuvriendelijke methode moeten we de aannemer
vaker inzetten. Dat brengt meer kosten met zich mee.
Voorkom zwerfafval en onkruid U kunt helpen bij het
schoon en netjes houden van de openbare ruimte. In de
eerste plaats natuurlijk door het voorkomen van zwerfvuil.
Het schoonvegen van de stoep voor uw woning is een
eenvoudige manier om mee te helpen om onkruid te
bestrijden. Door het regelmatig vegen van de stoep groeit
er veel minder gras tussen de stoeptegels.
Geef het door Is er naar uw mening sprake van
achterstallig onderhoud? Geef dat dan door via ‘mijn
gemeente app’ of www.geldermalsen.nl ‘Melding openbare
ruimte’. Is de melding terecht, dan geven wij de aannemer
opdracht om het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk
weg te werken.

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

neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via
(0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.
Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 23 maart 2018 op afspraak ter inzage.

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

Aangevraagd

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

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

heeft via www.omgevingsloket.nl.

● Beesd Dr. A. Kuyperweg 63: aanleggen van dam, 13/03

Is er een vergunning aangevraagd en wilt u deze inzien? Aangevraagde vergunningen

● Beesd Slotstraat 40: bouwen van carport, 10/03

liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende vergunningen kunt u binnen

● Geldermalsen Van Utenhoveweg 1: aanbouwen van erker, 08/03

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

● Rumpt Roodseweg 6a: vestigen van dagverblijf, 14/03

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

● Tricht Middelweg 60: verbreden van in-/uitrit, 09/03
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Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
•
Geldermalsen Glorie van Holland 26: bouwen van tuinhuis, 14/03
•
Meteren Oosterhof 55: bouwen van woning, 13/03
•
Rhenoy Tiendweg 13: verbouwen van woning, 14/03
•
Rumpt Zijlsteeg 6d: plaatsen van reeds bestaande woonwagen, 13/03

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

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
van de maand en Besluiten worden op de 4e dinsdag van de maand genomen.
De vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar. Als u wilt inspreken neem dan contact

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

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

● Deil Mr. W.M. Kolﬀstraat 30 bouwen: plaatsen van carport, 09/03
● Geldermalsen Geldersestraat 126: aanleggen van inrit, 15/03

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

● Rumpt Achterweg 4: vernieuwen van dakkapel, 15/03

wachtwoord: burger. Of download iBabs-pro voor smartphone of Ipad. Stukken van de
vergaderingen zijn een week voorafgaand aan de vergadering in te zien via iBabs,

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
● Geldermalsen De Aaldor 3: vestigen van garagebedrijf, 13/03

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

Raadsvergadering

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)

Dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur in de raadzaal

● Rumpt Middenstraat 35: plaatsen van 2 dakkapellen, 14/03

● Agenda: Opening | Vaststellen raadsagenda 27 maart 2018 |

Kennisgeving ontwerp maatwerkvoorschriften Avri

raadsvergadering

Afspraak maken

Vaststellen notulen van 30 januari 2018 | Ingekomen stukken en
mededelingen

Besluitvorming

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op basis van het

Hamerstukken: Vernieuwing voetgangersgebied Geldersestraat

Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

| Planning en controlcyclus 2018 | Brandweerzorgplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid |
Financiën en organisatieontwikkeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Naam: AVRI | Locatie: Meersteeg 15-17 te Geldermalsen | Omschrijving:

Bespreekstukken: Afdelingsplannen 2018 | Beheer en exploitatie De Pluk | Rondvraag

maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit m.b.t. de geurbelasting van de groenbewerking |
Agendapunten uitgelicht:

Datum besluit: 16 maart 2018

● Vernieuwing voetgangersgebied Geldersestraat
Publicatie

De laatste jaren is de wens om voor het winkelgebied Geldersestraat een kwaliteitsslag

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke

te maken steeds sterker geworden. Onder andere met dit doel is in 2017 de

website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via

bestemmingsreserve Gebiedsfonds Centrum gevormd. Daarna is in overleg met de

www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen. Ook is de

ondernemers en bewoners in het gebied een vernieuwingsplan opgesteld. Dit plan is nu

bekendmaking te vinden op www.geldermalsen.nl onder ‘bestemmingsplan inzien’.

gereed. Als de raad het krediet voor de integrale vernieuwing voetgangersgebied in de
Geldersestraat ter beschikking stelt kan het plan gerealiseerd worden.

Mogelijkheid van inzien

● Brandweerzorgplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes

De leden van de commissie Bestuur en Middelen zijn uitgebreid geïnformeerd door de

weken (tot vrijdag 4 mei) ter inzage:

heren Jansen, De Haan en Verhoeven van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over

● bij de gemeente Geldermalsen kunt u de stukken digitaal inzien op de website

het Brandweerzorgplan. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het concept

www.geldermalsen.nl of op afspraak via (0344) 579314.
● bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u
een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14,

Brandweerzorgplan en het voorlopig besluit van het Algemeen Bestuur VRGZ. En in te
stemmen met de concept zienswijze over het Brandweerzorgplan.
● Beheer en exploitatie De Pluk

6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen

De leden van commissie Samenleving en Bestuur en Middelen zijn geïnformeerd over het

naar telefoonnummer 024-751 77 00.

beheer en de exploitatie De Pluk. De raad wordt gevraagd te beslissen over de volgende

De eerste dag van de terinzagelegging is 23 maart 2018.

punten. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘beheer en exploitatie De Pluk’ en de
analyse te onderschrijven. Met het stichtingsbestuur en de gemeente toe te werken naar

Zienswijzen Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder

een passende aansturing van MFC/ECG de Pluk in de beheerfase. Financieel te kiezen

schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende

voor oplossingsrichting scenario 1: ‘opbouw eigen vermogen’. In te stemmen met dekken

zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage

van een incidenteel tekort op de exploitatie van De Pluk over 2016 en 2017 van 141.000

gelegd.

euro en dit bedrag te verwerken in de gemeentelijke jaarrekening 2017. In te stemmen

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

met structurele verlaging van de huuropbrengsten in de gemeentelijke begroting van

Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het

536.000 euro naar 400.000 euro voor 2018 en de huur vanaf 1-1-2019 te verhogen met

W.Z15.000140.04 dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor

de inﬂatie volgens de CBS-index.

een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden
opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is

Activiteiten duurzaamheid

ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

In De Knop kunnen inwoners van de gemeenten

Overige vergunningen

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen terecht voor informatie, workshops en
bijeenkomsten over alles wat met duurzaamheid te maken heeft.
● 28 maart 19.00 uur

Vergunning
● Stichting Festivate houdt 7 april 2018 het dance-event ‘Festivate’ van 16.00 tot 01.00 uur
aan de Blankertseweg in Meteren.
● Stichting Ode aan de Linge houdt Kunstmanifestatie Ode aan de Linge op 17 juni 2018
van 12.00 tot 21.00 uur. Kunstwerken blijven tot 23 juni 2018 in het Lingepark staan.

Onthefﬁng
● Stichting Ode aan de Linge heeft toestemming voor het overnachten in het Lingepark ter

Workshop Duurzame paasbrunch maken met sociaal
restaurant HartenInn

● 4 april 19.30 uur

Informatieavond (On)eerlijke handel in de kledingindustrie

● 11 april 19.00 uur

Workshop Gasloos wonen

Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.11duurzaam.nl/agenda

beveiliging van de kunstwerken in de periode 17 juni tot 23 juni 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.
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Bouwen & Ruimte

week 12 2018

Vergunningen
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 23 maart 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Dr. A. Kuyperweg 63

aanleg: het aanleggen van een dam

13/03

Beesd

Slotstraat 40

bouwen: het bouwen van een carport

10/03

Geldermalsen

Van Utenhoveweg 1

bouwen: het aanbouwen van een erker

08/03

Rumpt

Roodseweg 6a

bouwen: het vestigen van een dagverblijf

14/03

Tricht

Middelweg 60

inrit: het verbreden van de in-/uitrit

09/03

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Glorie van Holland 26

bouwen, RO: het bouwen van een tuinhuis

14/03

Meteren

Oosterhof 55

RO: het bouwen van een woning

13/03

Rhenoy

Tiendweg 13

bouwen: het verbouwen van een woning

14/03

Rumpt

Zijlsteeg 6d

bouwen, RO: het plaatsen van een reeds
bestaande woonwagen

13/03

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Deil

Mr. W.M. Kolffstraat 30

bouwen: het plaatsen van een carport

09/03

Geldermalsen

Geldersestraat 126

inrit: het aanleggen van een inrit

15/03

Rumpt

Achterweg 4

bouwen: het vernieuwen van een dakkapel

15/03

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Geldermalsen

De Aaldor 3

het vestigen van een garagebedrijf

13/03

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
Rumpt

Middenstraat 35

het plaatsen van 2 dakkapellen

14/03

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

