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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

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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Inloopavonden
ondergrondse
containers Avri
Wilt u meer informatie of reageren
op de voorgenomen plaats van de
ondergrondse containers? De inloopavonden zijn deze
week op 3, 4, en 5 juli. Kijk voor tijden en locatie op
www.afvalscheidenheelgewoon.nl. Bent u niet in de
gelegenheid om te komen? U kunt nog tot uiterlijk 10 juli
uw reactie sturen via het digitale formulier op dezelfde
website.

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.

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

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

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

● Geldermalsen Plettenburglaan 10: uitbreiden van magazijn, werkplaats, monsterruimte

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

en laadkuil voor laden en lossen, 21/06
● Tricht Middelweg 46: restyling van tuin, 28/06

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

Kennisgeving maatwerkvoorschriften – Avri Geldermalsen

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

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

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

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

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

Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

579314 of info@odrivierenland.nl.

AVRI | Meersteeg 15-17 in Geldermalsen | maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit voor

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 4 juli 2018 op afspraak ter inzage.

de geurbelasting van de groenbewerking | Datum besluit: 29 juni 2018 | Zaaknr ODRN.
W.Z15.000140.04

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

Publicatie

● Beesd Rijksweg A2 nummer 1: omkleuren identiﬁcatie Texaco naar Esso, 27/06

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website

● Deil Deilsedijk 26: vervangen van bestaande berging, 26/06

www.overheid.nl en op www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in

● Geldermalsen Lingedonk fase 2 en 3, perceel F2490: bouwen van 28 woningen in twee

bekendmakingen.

fases, 22/06

Ook wordt de bekendmaking op de website van de gemeente geplaatst.

● Gellicum Lingedijk 26: vervangen van voordeur, 28/06
● Meteren de Plantage cluster 2, perceel N951: bouwen van 16 woningen, 25/06

Mogelijkheid van inzien

● Rumpt Provincialeweg West 11: bouwen van paardenbak, 23/06

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter
inzage:

Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
● Acquoy Lingedijk 53: veranderen van voorgevel en vergroten van het huis aan de achterzijde, 26/06
● Geldermalsen Esdoornstraat 37: bouwen van aanbouw, isoleren daken en plaatsen dakkapel, 22/06

● www.geldermalsen.nl > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplan inzien of maak een
afspraak via (0344) 579314.
● bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien maakt u
een afspraak met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV
Nijmegen. Een afspraak maakt u via wabo@odrn.nl of bel 024-751 77 00.
De eerste dag van de terinzagelegging is 6 juli 2018.

● Gellicum Vlietskant 15: bouwen van loods, 26/06
● Rumpt Lageveldweg 6: bouwen van machineloods, 25/06

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

● Rumpt Achtermonde 2: veranderen van inrit, 26/06

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Overijssel, sector

● Rumpt Molendijk 7: uitbreiden van woning en bouwen berging, 20/06

Bestuursrecht (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). Het beroepschrift moet worden ingediend

● Tricht Broeksteeg 2: realiseren van tijdelijke woonruimte, 26/06

binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer
een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening

Ingetrokken aanvraag

worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Postbus 10067,

● Geldermalsen Zaaiwaardweg 12: plaatsen van dakkapel voorgevel woning, 22/06

8000 GB Zwolle).

Buiten behandeling

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een

● Acquoy Lingedijk 53: uitbreiden van bouwwerk, 28/06

bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
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Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Meldingen

Afdeling Vergunningverlening

● De NABV, de Nederlandse Airsoft Sportbond, mag op 16 september van 13.00 tot 16.00

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:
● de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit

uur een open dag organiseren op de Tielerweg 9 in Geldermalsen.

waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van

Verklaring geen bezwaar

het besluit; de gronden van het beroep.

● Stichting Duizend Assen mag op 1 september 2018 de gemeente Geldermalsen doorkrui-

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt grifﬁerecht

zen voor de Truckrun.

geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het grifﬁerecht kunt u informatie
verkrijgen bij de rechtbank Overijssel, telefoonnummer 088 361 10 37 of op
www.rechtspraak.nl.

Overige vergunningen

Bekendmaking
Machtiging CORV
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij in zijn vergadering
van 15 mei 2018 de teamleider van het Kernteam, de Kernteamleden en de secretaris
van de Beschermingstafel Rivierenland gemachtigd heeft om namens het college

Nummerbeschikking

bevoegdheden uit te oefenen op grond van de artikelen 2.4 en 7.4.1 van de Jeugdwet. De

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

bevoegdheden hangen samen met het doen van verzoeken tot onderzoek bij de Raad van

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

de Kinderbescherming via de collectieve opdracht routeer voorziening (CORV). Dit besluit

● Meteren: Buitenbos 4, per 2 juli 2018

treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot 1

● Tricht: Broeksteeg 2 en 2a, per 26 juni 2018

januari 2018.

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

De besluiten zijn vanaf 5 juli 2018 te raadplegen via www.overheid.nl.

Vergunningen

Bekendmaking aanwijzings- en mandaatbesluit Treasury

● Starpromotions heeft vergunning voor het organiseren van de Herfstbraderie in het cen-

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat hij in zijn vergadering van

trum van Geldermalsen op zaterdag 22 september 2018.

12 juni 2018 het aanwijzingsbesluit en mandaatbesluit met betrekking tot de Treasuryfunctie
heeft vastgesteld. De wijziging van het mandaat hangt samen met het vaststellen van het

Weg afzettingen

Treasurystatuut 2017 en het Treasuryhandboek 2017 en het aanwijzen van een treasurer.

Starpromotions neemt voor de Herfstbraderie op zaterdag 22 september 2018 de volgende

Het besluit treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en ligt vanaf 5 juli 2018 ter

verkeersmaatregelen van vrijdag 21 september 2018 18.00 uur tot zaterdag 22 september

inzage bij het Klantencontactcentrum van gemeentehuis Geldermalsen.

23.30 uur:
● Afgesloten voor verkeer: De Kerkstraat, ter hoogte van huisnummer 1 t/m 47 | Geldersestraat 1 t/m 75 | Rijksstraatweg vanaf kruising Kostverlorenkade tot aan Herman

Aangepaste openingstijden zomer

Kuijkstraat | Het Marktplein | Een deel parkeerterrein Achter ’t Veer (de doorgang naar

In De Knop kunnen inwoners van de gemeenten

supermarkt Albert Heijn blijft gewaarborgd)

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen terecht voor

● Doorgaand verkeer gestremd: 1e en 2e Zaaiwaarddwarsweg

informatie, workshops en bijeenkomsten over alles wat met duurzaamheid te maken
heeft.

Loterijvergunning

● 7 t/m 26 juli

Alleen op woensdag open van 14.00 tot 17.00 uur

● 27 juli t/m 18 augustus

Gesloten

verkopen mag vanaf 1 augustus 2018. De trekking is op 23 september 2018 tijdens de

● Vanaf 19 augustus

Open volgens normale openingstijden

Zomermarkt Rhenoy.

Kijk voor meer informatie op www.deknop.nl.

● PKN Rhenoy/Gellicum heeft een loterijvergunning voor het onderhoud van de kerk. Loten

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.

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 5 juli 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 27 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 4 juli 2018 op afspraak ter inzage.

Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Rijksweg A2 nummer 1

bouwen; reclame: het omkleuren identificatie
Texaco naar Esso

Deil

Deilsedijk 26

bouwen: het vervangen van de bestaande
berging

Geldermalsen

26/06

Lingedonk fase 2 en 3,
perceel F2490

bouwen: het bouwen van 28 woningen in
twee fases

Gellicum

Lingedijk 26

Meteren

de Plantage cluster 2,

Verleend

27/06

22/06

bouwen: het vervangen van de voordeur

28/06

perceel N951

bouwen: het bouwen van 16 woningen

25/06 Rumpt

Provincialeweg West 11

aanleg: het bouwen van een paardenbak

23/06

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Acquoy

Lingedijk 53

bouwen, RO: het veranderen van de voorgevel
en vergroten van het huis aan de achterzijde

Geldermalsen

Esdoornstraat 37

26/06

bouwen, RO: het bouwen van een aanbouw,
isoleren daken en plaatsen dakkapel

22/06

Gellicum

Vlietskant 15

bouwen: het bouwen van een loods

26/06

Rumpt

Lageveldweg 6

bouwen: het bouwen van een machineloods

25/06

Rumpt

Achtermonde 2

aanleg: het veranderen van een inrit

26/06

Rumpt

Molendijk 7

bouwen, RO: het uitbreiden van een woning
en bouwen berging

Tricht

Broeksteeg 2

Ingetrokken aanvraag

locatie

20/06

bouwen, RO: het realiseren van een tijdelijke
woonruimte

26/06

omschrijving

datum

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

Zaaiwaardweg 12 bouwen: het plaatsen van een dakkapel

22/06

voorgevel woning

Buiten behandeling

locatie

omschrijving

datum

Acquoy

Lingedijk 53

bouwen: het uitbreiden van een bouwwerk

28/06

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Plettenburglaan 10

bouwen, RO, uitweg: het uitbreiden van het
magazijn, werkplaats, monsterruimte en

Tricht

Middelweg 46

laadkuil voor laden en lossen

21/06

bouwen, uitweg: de restyling van een tuin

28/06

Publicatie in Nieuwsblad Geldermalsen.
VOORLICHTINGSKOLOM 28 juni 2018
Loterijvergunning
PKN Rhenoy/Gellicum heeft een loterijvergunning ten bate van het onderhoud van de kerk. Loten verkopen
mag per 1 augustus 2018. De trekking is op 23 september 2018 tijdens de Zomermarkt Rhenoy.
Vergunning
Starpromotions heeft vergunning voor het organiseren van de Herfstbraderie in het centrum van Geldermalsen
op zaterdag 22 september 2018.
Weg afzettingen
Starpromotions neemt voor de Herfstbraderie op zaterdag 22 september 2018 de volgende
verkeersmaatregelen van vrijdag 21 september 2018 om 18.00 uur tot zaterdag 22 september om 23.30 uur:
 De Kerkstraat, ter hoogte van huisnummer 1 t/m 47, afgesloten voor verkeer.
 Geldersestraat 1 t/m 75, afgesloten voor verkeer.
 Rijksstraatweg vanaf kruising Kostverlorenkade tot aan Herman Kuijkstraat, afgesloten voor verkeer.
 Het Marktplein, afgesloten voor verkeer.
 1e en 2e Zaaiwaarddwarsweg, doorgaand verkeer gestremd.
 Een deel parkeerterrein Achter ’t Veer (de doorgang naar supermarkt Albert Heijn blijft gewaarborgd)
Meldingen
De NABV, de Nederlandse Airsoft Sportbond, mag op 16 september van 13.00 tot 16.00 uur een open dag
organiseren op de Tielerweg 9 in Geldermalsen.
Kennisgeving incidentele festiviteit
Verklaring geen bezwaar
Stichting Duizend Assen mag op 1 september 2018 de gemeente Geldermalsen doorkruizen voor de Truckrun.
Overige vergunningen
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:
Meteren:
Tricht:

Buitenbos 4
Broeksteeg 2 en 2a

per 2 juli 2018
per 26 juni 2018

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

