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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
● 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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Vragenlijst beheer begraafplaatsen
De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn
bezig met het opstellen van een nieuw beheerplan voor
de algemene begraafplaatsen. Het gaat om één plan voor
alle algemene begraafplaatsen in de drie gemeenten. Wij
stellen dit plan gezamenlijk op vanwege de fusie.
Geef uw mening
Wij vinden het belangrijk inwoners te betrekken bij
het opstellen van het nieuwe beheerplan. Bezoekt u
weleens een algemene begraafplaats in een van de drie

gemeenten? Of bent u een rechthebbende van een graf op
een algemene begraafplaats? Geef dan uw mening. Wat
vindt u bijvoorbeeld van de uitstraling en het beheer van de
begraafplaats(en)? Bent u tevreden over het onderhoud? U
kunt uw mening en suggesties kwijt op de vragenlijst.
Invullen vragenlijst
De vragenlijst kunt u digitaal invullen op
www.gemeentewestbetuwe.nl. Dit kost u ongeveer 5-10
minuten en uw reactie blijft anoniem. Uw inbreng geeft
ons een beter beeld van de begraafplaatsen in de drie
gemeenten. Vult u de vragenlijst liever op papier in? Er ligt
een exemplaar voor u klaar in de drie gemeentehuizen. U
kunt de vragenlijst invullen t/m maandag 25 juni 2018.

Afval scheiden, heel gewoon
U woont in een van de tien Avrigemeenten. Volgend jaar gaat
u een deel van uw afval op een
andere manier aanbieden dan
u gewend bent. Vanaf 1 januari
2019 brengt u het restafval naar
een ondergrondse container bij u in de buurt. Wij helpen
u dit najaar om uw afval al zoveel mogelijk te scheiden.
In andere gemeenten verminderde op deze manier de
hoeveelheid restafval met ongeveer de helft!
Uitnodigingsbrief voor de inloopbijeenkomsten
De inloopbijeenkomsten over de containerlocaties
voor West Betuwe (gemeenten Lingewaal, Neerijnen,
Geldermalsen) zijn in de eerste week van juli. U ontvangt
hierover een brief.
Als u in het buitengebied woont, kunt u ervoor kiezen om

uw restafvalcontainer te houden. U krijgt daarom geen
uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten.
Wat blijven we bij u thuis ophalen?
Bij u thuis blijven we alles ophalen dat gebruikt kan worden
om nieuwe producten van te maken:
● Groente-, fruit- en tuinafval
● Papier
● Plastic verpakkingen
● Drinkpakken
● Nieuw is dat u ook blik vanaf 2019 gescheiden kunt
aanbieden
Ook voor luiers en incontinentiemateriaal zijn er in de
nabije toekomst hoopvolle ontwikkelingen
Stop met betalen voor gratis afval
Veel inwoners maken zich zorgen over hogere kosten. De
tarieven zijn nog niet deﬁnitief vastgesteld. Er is nog discussie
gaande over de tarieven op bestuurlijk niveau. Als u goed
oplet wat u bij het restafval doet, gaat het tarief gemiddeld
maar 5 euro omhoog. Dat kost minder moeite dan u denkt.
Om u te helpen: uitgebreide informatiecampagne
De nieuwe aanpak roept vragen en zorgen op bij de
inwoners. Hoe zit het met luiers en incontinentiemateriaal?
Hoe gaat het als mensen slecht ter been zijn? We
beantwoorden uw vragen en geven veel tips om uw afval
nog beter te scheiden. Deze week valt onze nieuwsbrief
‘Afval&zo’ op de mat. Hierin staat informatie over het
nieuwe beleid en over de ondergrondse containers.
Vanaf september start de campagne ‘Afval scheiden, heel
gewoon’. U leest hierover in de krant, via sociale media en
op www.afvalscheidenheelgewoon.nl.

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

Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
● Acquoy Langendijk: jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan monumentale sluis, 12/06

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

● Beesd Middenstraat 17: herbouw van bijgebouw, 13/06

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

● Deil Appeldijk 83, 85, 87: bouwen van 3 kasteelwoningen met bijgebouwen, 12/06

heeft via www.omgevingsloket.nl.

● Geldermalsen De Rondoven 2: vervangen van bestaand raamkozijn door deur en verbre-

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

den inrit, 13/06

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

● Geldermalsen Van Utenhovenweg 1: plaatsen van erker, 08/06

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

● Meteren Mark 24: uitbreiden van woning, 11/06

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

● Tricht Hoekenburg 3: plaatsen van dakkapel, 12/06

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

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 22 juni 2018 op afspraak ter inzage.

● Deil 't Oosteneind 1b: bouwen van dierenverblijf, 11/06

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

Overige vergunningen

● Acquoy Lingedijk 53: uitbreiden van woning, 12/06

Nummerbeschikking

● Geldermalsen Zoete Kroon 2: vergroten van woning, 14/06

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

● Geldermalsen Bosmanskamp 47: uitbreiden van verharding, 13/06

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

● Tricht Leidsche Hoeven (natuurinrichting): aanpassingen in watersysteem en verlagingen

● Deil: Deilsedijk 83, 85 en 87, per 12 juni 2018

van maaiveld, 11/06

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.
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Vergunningen

Meldingen

● Bewoners van de Prinses Beatrixweg in Geldermalsen hebben vergunning voor het hou-

● Muziekvereniging Prinses Marijke mag een parkconcert houden op 30 juni 2018 tussen

den van de straatbarbecue op 23 juni 2018 van 16.45 tot 23.30 uur. De straatbarbecue

15.00 en 17.00 uur in het Lingepark in Geldermalsen.

vindt plaats op de Prinses Beatrixweg in Geldermalsen.
● OBS Jan Harmenshof heeft vergunning voor het houden van het bezoek van de Technobiel aan de OBS Jan Harmenshof op 25 juni 2018 van 8.30 tot 13.00 uur. Het bezoek van

Activiteiten duurzaamheid

de Technobiel laat leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 verder kennis maken met techniek.

In De Knop kunnen inwoners van de gemeenten

De bus parkeert naast de school op de Oranje Nassaustraat, ter hoogte van de peuter-

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen terecht

speelzaal ‘De Speeldoos’.

voor informatie, workshops en bijeenkomsten over alles wat met
duurzaamheid te maken heeft.
●
23 juni 11.00 uur 2e Elektrische Autodag in De Pluk

Weg afzettingen
● Tijdens de straatbarbecue op de Prinses Beatrixweg, wordt de Prinses Beatrixweg in Gel-

●

30 juni 11.00 uur

RepairCafé in De Pluk

dermalsen afgesloten tijdens het evenement van 16.00 uur tot 23.30 uur. De weg wordt

●

30 juni 11.00 uur

Tweedehands kleding dag in De Knop

afgesloten met borden en hekken.
● Tijdens het bezoek van de Technobiel aan de OBS Jan Harmenshof wordt een deel van

Kijk voor meer informatie op www.11duurzaam.nl/deknop

de Oranje Nassaustraat afgesloten tijdens het evenement van 8.30 tot 13.00 uur. Dit
straatdeel bevindt zich ter hoogte van de OBS Jan Harmenshof.

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 25 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 22 juni 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Acquoy

Lingedijk 53

bouwen: het uitbreiden van de woning

12/06

Geldermalsen

Zoete Kroon 2

bouwen: het vergroten van de woning

14/06

Geldermalsen

Bosmanskamp 47

inrit: het uitbreiden van de verharding

13/06

Tricht

Leidsche Hoeven

werkzaamheden uitvoeren: de aanpassingen in

(natuurinrichting)

het watersysteem en verlagingen van het maaiveld 11/06

locatie

omschrijving

Verleend

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Acquoy

Langendijk

monument: de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden
aan de monumentale sluis

12/06
13/06

Beesd

Middenstraat 17

bouwen: de herbouw van een bijgebouw

Deil

Appeldijk 83, 85, 87

bouwen: het bouwen van 3 kasteelwoningen
met bijgebouwen

Geldermalsen

De Rondoven 2

12/06

bouwen, inrit: het vervangen van een bestaand
raamkozijn door een deur en verbreden inrit

13/06

Geldermalsen

Van Utenhovenweg 1

bouwen: het plaatsen van een erker

08/06

Meteren

Mark 24

bouwen: het uitbreiden van de woning

11/06

Tricht

Hoekenburg 3

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

12/06

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten
Deil

t Oosteneind 1b

het bouwen van een dierenverblijf

11/06

Vergunningen
Bewoners van de Prinses Beatrixweg in Geldermalsen hebben vergunning voor het houden van de straat BBQ
op 23 juni 2018 van 16.45 tot 23.30 uur. De straat BBQ vindt plaats op de Prinses Beatrixweg in Geldermalsen.
OBS Jan Harmenshof heeft vergunning voor het houden van het bezoek van de Technobiel aan de OBS Jan
Harmenshof op 25 juni 2018 van 8.30 tot 13.00 uur. Het bezoek van de Technobiel laat leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 verder kennis maken met techniek. De bus parkeert naast de school op de Oranje
Nassaustraat, ter hoogte van de peuterspeelzaal "De Speeldoos".

Weg afzettingen
Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 21 juni 2018

Tijdens de straat BBQ op de Prinses Beatrixweg, wordt de Prinses Beatrixweg in Geldermalsen afgesloten
tijdens het evenement van 16.00 uur tot 23.30 uur. De weg wordt afgesloten met borden en hekken.
Tijdens het bezoek van de Technobiel aan de OBS Jan Harmenshof wordt een deel van de Oranje
Nassaustraat afgesloten tijdens het evenement van 8.30 tot 13.00 uur. Dit straatdeel bevindt zich ter hoogte van
de OBS Jan Harmenshof.
Meldingen
Muziekvereniging Prinses Marijke mag een parkconcert houden op 30 juni 2018 tussen 15.00 en 17.00 uur in
het Lingepark te Geldermalsen
Nummerbeschikking
Gelet op artikel 3 lid 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Geldermalsen
besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:
Deil:

Deilsedijk 83, 85 en 87

per 12 juni 2018

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

