donderdag 1 februari 2018

MAAK
AFSPRAAK

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.

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: Kentekenplaat | Roze zonnebril | Sleutelbos
auto sleutel peugot aan winkelwagenmuntje

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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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

● Overweg Oude Hoevenseweg: vrijdag 2 februari 23.00 uur tot maandag 5 februari 06.00
uur. Nabij deze overweg wordt een tijdelijk overweg gemaakt voor het verkeer (m.u.v.
vracht- en landbouwverkeer);

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

● Overweg Zeedijk – Culemborg: zaterdag 3 februari 23.00 uur tot zondag 16.00 uur.

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

Omleidingsroutes worden aangeven. Nadere inlichtingen: ProRail afdeling

heeft via www.omgevingsloket.nl.

Publiekscontacten; Telefoon: 0800 - 776 72 45.

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

Speciale website wegwerkzaamheden

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

● Wegwerkzaamheden in gemeente Geldermalsen staan vermeld op de website

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

http://www.bereikbaargelderland.nl. Ook wegafsluitingen bij evenementen worden hier

neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344)

bekendgemaakt. Blijf op de hoogte en meld u aan voor een gratis email abonnement. U

579314 of info@odrivierenland.nl.

weet dan waar en wanneer er gewerkt wordt aan de weg!

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 2 februari 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

U bent welkom

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

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

● Beesd: Voorstraat 2 – verbouwen van woning, 22/01

plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

● Rumpt: recreatielandje Deil N 257 – vervangen van 2 schuren door 1, 22/01

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

● Geldermalsen: De Kraaldert 2 – nieuwbouw van trafostation, 24/01

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

● Geldermalsen: Geldersestraat 126 – realiseren van een inrit, 20/01

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

● Geldermalsen: Oude Kapel 21 – aapassen van woning, 21/01

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

● Rumpt: Achterweg 4 – vernieuwen van dakkapel, 18/01

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

● Tricht: Meersteeg 47 – herbouwen van een stal, 18/01

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

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

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

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

● Beesd: Oude Waag 21 – uitbreiden van de Stapelbakker, 16/01
● Rumpt: Dorpsdijk 22 – monument: aanbrengen van beveiligingscamera’s, 22/01

Gemeente RA AD

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

Raadscommissie Bestuur en Middelen

● Tricht: Laan van Crayestein 12a – verbouwen van garage tot B&B, 22/01

donderdag 8 februari om 20.00 raadzaal (andere vergaderdag)

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
● Rhenoy: Kleine Steeg 10 – starten van bedrijf, 17/01

Verkeer
Tricht – Diverse spoorwegovergangen afgesloten

commissie vergadering

Voorzitter Ed Goossens

Afspraak maken

● Agenda Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers |

Oordeelsvorming

Vaststellen agenda 08-02-2018 | Vaststellen verslag en actielijst
09-01-2018
● Raadsvoorstellen Aanwijzen burgemeester Staatsen als lid van het AB van de Regio
Rivierenland
● Informatienota’s Presentatie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | Informatienotitie rappor-

In verband met ingrijpende werkzaamheden aan het spoor zijn er komend weekend diverse

tages over verbonden partijen vierde kwartaal 2017 in het kader van toezicht | Afdelings-

spoorwegovergangen in Tricht afgesloten. Het betreft de volgende overwegen:

plannen 2018 | Rondvraag en Sluiting

● Overweg Bredestraat: vrijdag 2 februari 23.00 uur tot maandag 5 februari 06.00 uur;
● Overweg Nieuwsteeg: zaterdag 3 februari van 08.00 tot 20.00 uur;

Agendapunten uitgelicht:

● Overweg St. Janssteeg: vrijdag 2 februari 23.00 uur tot zondag 4 februari 12.00 uur;

● Aanwijzen burgemeester Staatsen als lid van het AB van de Regio Rivierenland

● Overweg Langstraat: vrijdag 2 februari 23.00 uur tot maandag 5 februari 06.00 uur;

Door het vertrek van burgemeester De Vries zijn een aantal bestuursfuncties in gemeen-
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schappelijke regelingen en deelnemingen vacant. Deze functies moeten ingevuld te
worden. De raad is bevoegd om bestuurders aan te wijzen voor de Gemeenschappelijke
Regelingen die een regeling zijn van raad en college en/of burgemeester. Burgemeester
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Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

land Zuid, Belastingsamenwerking Rivierenland, Stichting Logistieke Hotspot, Regionaal
archief Rivierenland en Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe en Regio Rivierenland.
● Afdelingsplannen 2018

De Vries was lid van het AB van De Regio Rivierenland. De Raad is bevoegd om een

De afdelingsplannen omvatten de reguliere dienstverlening van de gemeente, de uitvoe-

nieuw AB-lid aan te wijzen. Het college van B&W vraagt de commissie Bestuur en Midde-

ring van de speerpunten uit de programmabegroting en de lange termijn agenda en het

len de raad te adviseren burgemeester Jeroen Staatsen als lid van het AB van de Regio

bouwen van de nieuwe gemeente West Betuwe. Het college van B&W vraagt de commis-

Rivierenland aan te wijzen.

sie Bestuur en Middelen de gemeenteraad te adviseren kennis te nemen van het college

● Presentatie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

besluit om voor de uitvoering van de afdelingsplannen 2018 extra middelen beschikbaar

Presentatie over de ﬁnanciën van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de organisatie

te stellen zodat de medewerkers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen een ac-

ontwikkelingen en het brandweerzorgplan.

ceptabele werkdruk.

● Informatienotitie rapportages over verbonden partijen vierde kwartaal 2017 in het
kader van toezicht

Commissie Samenleving en Grondgebied

Conform de gemaakte afspraken bij de vaststelling van de toezichtsarrangementen zijn er
over het 4e kwartaal 2017 kwartaalrapportages verbonden partijen opgesteld. Het gaat om

● Wegens het ontbreken van agendapunten is er geen vergadering van de commissie
Samenleving en de commissie Grondgebied in februari.

zes kwartaalrapportages van Gemeenschappelijke Regelingen: Veiligheidsregio Gelder-

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.

`
Bouwen & Ruimte
Vergunningen

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 1 februari 2018
week 05 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 2 februari 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Voorstraat 2

bouwen: het verbouwen van de woning

22/01

Rumpt

recreatielandje Deil N 257 bouwen: het vervangen van 2 schuren door 1

22/01

Geldermalsen

De Kraaldert 2

bouwen: de nieuwbouw van een trafostation

24/01

Geldermalsen

Geldersestraat 126

inrit: het realiseren van een inrit

20/01

Geldermalsen

Oude Kapel 21

bouwen: het aapassen van de woning

21/01

Rumpt

Achterweg 4

bouwen: het vernieuwen van een dakkapel

18/01

Tricht

Meersteeg 47

bouwen: het herbouwen van een stal

18/01

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Beesd

Oude Waag 21

bouwen + RO: het uitbreiden van de Stapelbakker
16/01

Rumpt

Dorpsdijk 22

monument: het aanbrengen van beveiligingscamera’s
22/01

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Tricht
Laan van Crayestein 12a het verbouwen van een garage tot een B&B

22/01

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Rhenoy
Kleine Steeg 10
het starten van een bedrijf

17/01

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

