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

info @ geldermalsen.nl

volg ons op
twitter@GemGeldermalsen

Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

Dorpsgesprekken bidbook West Betuwe
Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe
een feit. Uw nieuwe gemeente. Op weg daar naartoe
willen we samen met u een agenda voor de toekomst
opstellen. Hoe denken inwoners over hun leefomgeving
en over de nieuwe gemeente? De komende weken zijn
de dorpsgesprekken.
De toekomst van uw dorp binnen West Betuwe ligt in
uw handen. Denk en doe daarom mee. Laat horen
wat u belangrijk vindt en waar u trots op bent. Geef
aan wat er beter kan in uw dorp. Al uw input werken
we uit in een bidbook dat we eind 2018 aan de huidige
gemeenteraden aanbieden. In dit bidbook staat hoe
de inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties over de toekomst van hun leefomgeving en
de gemeente West Betuwe denken. Dit bidbook dient als
een leidraad voor de nieuwe gemeenteraad van West
Betuwe.
Planning
In onderstaand schema vindt u wanneer en waar het
dorpsgesprek in uw dorp is. Alle dorpsgesprekken
starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Er is één
uitzondering: in Gellicum start het dorpsgesprek om
20.00 uur.

Datum
14 febr.

Plaats
Beesd

19 febr.

Buurmalsen

21 febr.

Enspijk

21 febr.

Meteren

7 maart

Rhenoy

19 maart

Deil

26 maart

Geldermalsen

9 april

Gellicum

9 april

Rumpt

18 april

Acquoy

Locatie
Klokhuis Beesd,
Jeugdlaan 2
Basisschool
De Malsenburg,
Groeneweg 19
Dorpskamer,
Molenkampstraat 4
Dorpshuis Meteren,
Achtersteweg 17
De Betuwepoort,
Kornelis van
Wijnenstraat 1
Dorpshuis ‘t Duyfhuis,
Duyfhuisstraat 2
De Pluk,
Rijksstraatweg 64
Buurthuis Gellicum,
Kerkweg 1
Dorpshuis Albertine,
Dorpsdijk 6
Verenigingsgebouw
De Schakel,
Lingedijk 60-62

Eerdere acties
Afgelopen zomer zijn voor het bidbooktraject
ansichtkaarten verstuurd naar alle inwoners. Daarop
kon u aangeven waar u trots op bent in uw dorp en wat
beter kan. In het najaar waren de dorpswandelingen.
In elk dorp had een groepje inwoners een wandeling
uitgestippeld langs diverse kenmerkende plekken.
Benieuwd naar de impressies van de ansichtkaarten en
de dorpswandelingen?
Ga naar www.gemeentewestbetuwe.nl.
Gemeenteraad
Eind 2018 stellen de gemeenteraden van Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal het bidbook vast in een
gezamenlijke vergadering. Zij bieden het vervolgens
aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente
West Betuwe aan. Met het bidbook kan de nieuwe
gemeenteraad zich vanaf de start van de nieuwe
gemeente zo optimaal mogelijk inzetten voor haar
inwoners.

west
betuwe

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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Leefbaarheidbudget
● Opnieuw stelt de raad het leefbaarheidbudget beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving. Het leefbaarheidbudget van 2018 is het laatste leefbaarheidbudget
dat de raad van gemeente Geldermalsen beschikbaar
stelt. Het budget moet voor het einde van het jaar
besteed zijn. Daarom beginnen we vroeg dit jaar met
het indienen en uitreiken. Indienen kan per direct t/m 25
maart. Meer informatie staat op
www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget.

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

● Geldermalsen: J. van Oldenbarneveldtstr 36a – plaatsen van dakkapel, 29/01
● Rhenoy: Tiendweg 13 – verbouwen van woning, 25/01

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

Verleend

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

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

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

● Beesd: Banweg 2 – inrit: tijdelijk verbreden van bestaande uitweg (t/m week 18), 30/01

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

● Geldermalsen: Molenweg 3b – plaatsen van toegangshek, 29/01

vergunningen kunt u binnen zes weken na verlening bezwaar maken bij het college. Met

● Gellicum: Rawayweg 1 – omgevingsvergunning beperkte milieutoets, 26/01

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

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)

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

● Beesd: Busterweg 13 – uitbreiden van de veehouderij, verminderen vleeseenden en

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 9 februari 2018 op afspraak ter inzage.

starten opfokgeitenhouderij, 31/01
● Geldermalsen: Burg. Roozeveld v/d Venlaan 13a – plaatsen van sanitaire units, 31/01

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Enspijk: Kampsedijk 4 – bouwen van dijkvilla, 26/01

● Rumpt: Molendijk 7 – vergroten van woning en bouwen van ondergronds bijgebouw,
01/02
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● Sport & Fitness Geldermalsen SFG houdt op 25 maart 2018 van 09.30 tot 14.00 uur een
hardloopwedstrijd ‘Ronde van Meteren’ met als doel geld in te zamelen voor de Samenloop voor hoop.

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
● Beesd: Homburg 11 – starten van bedrijf, 31/01

Melding incidentele festiviteit

● Geldermalsen: De Elzenhof ong. – starten van bedrijf, 26/01

● De heer M. Kardol namens Café ’t Koetshuis voor het organisaren van Rock & Blues

● Gellicum: Rawayweg 1 – uitbreiden van een agrarisch bedrijf, 29/01

Vastgesteld bestemmingsplan Ridderslag 9 en verleende
omgevingsvergunning crematorium ter inzage

avond op 17 februari 2018 van 20.00 tot 24.00 uur aan de Kerkstraat 1 in Tricht.

Onthefﬁng driehoeksreclameborden
● Juwelier van Leeuwen, Geldersestraat 11 Geldermalsen heeft ontheﬃng voor het plaat-

Met ingang van vrijdag 9 februari 2018 ligt gedurende zes weken het vastgestelde

sen van 20 driehoeksreclameborden in de periode van 9 tot 19 februari 2018 ter aankon-

bestemmingsplan Ridderslag 9 ter inzage. Tevens ligt de gecoördineerd voorbereide

diging van een trouwringenshow in de winkel.

verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium (ten oosten van
Ridderslag 9) ter inzage. Beroep kan t/m donderdag 22 maart 2018 worden ingesteld bij de

Collectevergunning

Raad van State.

● EHBO vereniging Buurmalsen – Tricht mag collecteren van 9 juli tot en met 14 juli 2018 in
de gemeente Geldermalsen.

Raadplegen stukken Het bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identiﬁcatienummer van het plan is: NL.IMRO.0236.
BUIRidderslag9-VSG1. Bovendien kunt u een PDF-bestand van het bestemmingsplan
downloaden via de gemeentelijke website www.geldermalsen.nl/bestemmingsplaninzien.

Verkeer
Mededeling bekendmaking

De verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak
worden ingezien. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de

Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of

Meteren, Achtersteweg

info@odrivierenland.nl.

● Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 30 januari 2018 het

Toelichting Het plangebied is gelegen in de bocht van de Parkweg en de Ridderslag, ten

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

noorden van de kern Beesd. Het bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande bedrijvigheid

Het aanwijzen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Achtersteweg,

aan de Ridderslag 9 van een passende bestemming te voorzien. Daarnaast maakt het

Meteren nabij het dorpshuis, middels de plaatsing van twee borden E6 uit bijlage 1 van

bestemmingsplan de bouw van een kleinschalig landschappelijk ingepast crematorium

het RVV 1990 in combinatie met een kruis in het straatwerk.

mogelijk.

Toelichting Bij gebouwen met een openbare functie worden altijd parkeervoorzieningen

Reageren Gedurende de beroepstermijn (t/m donderdag 22 maart 2018) kunnen

voor gehandicapten aangelegd. Dit is bij het dorpshuis nog niet het geval. Met het inrich-

belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de

ten van twee plaatsen is voor gehandicapten een parkeergelegenheid dicht bij de ingang

Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

gegarandeerd.

Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 8 febru-

dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp van de

ari 2018 zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak).

verleende omgevingsvergunning hebben ingediend. Degene die beroep heeft ingesteld

Informatie over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze,

kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling

bezwaar & beroep.

bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden daags na aﬂoop van de
beroepstermijn in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

U bent welkom

voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Overige vergunningen

plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

Vergunning

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

● Stichting Rehobothschool houdt op 20 februari van 08.00 tot 15.00 uur Streetwise verkeersonderwijs op de het parkeerterrein ter hoogte van Randweg 3 en op het parkeerter-

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

rein ter hoogte van de Laan van Leeuwenstein 6 in Geldermalsen. Een deel van deze

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

parkeerterreinen wordt afgesloten.

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

Verklaring van geen bezwaar
● Stichting Coureurs Club Jeroen Bosch voor het ﬁetsen van amateurtocht, Le Tour du Fou
Pédalant, op 8 april 2018 door de gemeente Geldermalsen.
● Stichting Roparun voor het houden van estafetteloop op 20 en 21 mei 2018 door de

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

Gemeente RA AD
Beeldvormende bijeenkomst
● Wegens het ontbreken van agendapunten is er geen Beeldvormende avond in februari.

gemeente Geldermalsen.

Meer weten?

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

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 06 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)
Enspijk

Kampsedijk 4

bouwen: het bouwen van een dijkvilla

26/01

Geldermalsen

J. van
Oldenbarneveldtstr 36a

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

29/01

Rhenoy

Tiendweg 13

bouwen: het verbouwen van de woning

25/01

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Beesd

Banweg 2

inrit: het tijdelijk verbreden van de bestaande uitweg
(t/m week 18)

30/01

Geldermalsen

Molenweg 3b

bouwen, RO: het plaatsen van een toegangshek 29/01

Gellicum

Rawayweg 1

milieu: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 26/01

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
Beesd
Busterweg 13
milieu: het uitbreiden van de veehouderij, verminderen

Geldermalsen

Rumpt

vleeseenden en starten opfokgeitenhouderij

31/01

Venlaan 13a

bouwen: het plaatsen van sanitaire units

31/01

Molendijk 7

bouwen: het vergroten van de woning en bouwen van

Burg. Roozeveld v/d

een ondergronds bijgebouw

01/02

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Rumpt

Achtermonde 78

bouwen, inrit, RO: het bouwen van een garage en
aanleggen inrit

31/01

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Beesd
Homburg 11
het starten van een bedrijf

31/01

Geldermalsen

De Elzenhof ong.

het starten van een bedrijf

26/01

Gellicum

Rawayweg 1

het uitbreiden van een agrarisch bedrijf

29/01
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Vastgesteld bestemmingsplan Ridderslag 9 en verleende omgevingsvergunning crematorium ter inzage
Met ingang van vrijdag 9 februari 2018 ligt gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan Ridderslag
9 ter inzage. Tevens ligt de gecoördineerd voorbereide verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een
crematorium (ten oosten van Ridderslag 9) ter inzage. Beroep kan tot en met donderdag 22 maart 2018 worden
ingesteld bij de Raad van State.
Raadplegen stukken
Het bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan is: NL.IMRO.0236.BUIRidderslag9-VSG1. Bovendien kunt u een PDF-bestand
van het bestemmingsplan downloaden via de gemeentelijke website www.geldermalsen.nl/bestemmingsplaninzien.
De verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het
maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via
(0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.
Toelichting
Het plangebied is gelegen in de bocht van de Parkweg en de Ridderslag, ten noorden van de kern Beesd. Het
bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande bedrijvigheid aan de Ridderslag 9 van een passende bestemming
te voorzien. Daarnaast maakt het bestemmingsplan de bouw van een kleinschalig landschappelijk ingepast
crematorium mogelijk.
Reageren
Gedurende de beroepstermijn (t/m donderdag 22 maart 2018) kunnen belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA DEN HAAG. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp van de verleende
omgevingsvergunning hebben ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

