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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

Op weg naar West Betuwe
Dorpsgesprekken bidbook West Betuwe
Op weg naar de fusie willen we samen met u een
agenda voor de toekomst opstellen. Hoe denken
inwoners over hun leefomgeving en over de nieuwe
gemeente? De toekomst van uw dorp binnen West
Betuwe ligt in uw handen. Kom daarom naar het
dorpsgesprek.
Laat horen wat u belangrijk vindt, waar u trots op
bent en wat beter kan. Al uw input werken we uit
in een bidbook dat we eind 2018 aan de huidige
gemeenteraden aanbieden. Daarin staat hoe
de inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties denken over hun toekomst in de nieuwe
gemeente. Dit bidbook dient als een leidraad voor de
nieuwe gemeenteraad van West Betuwe.

Wanneer in uw dorp
In onderstaand schema staat een overzicht van de
dorpsgesprekken in Geldermalsen. De gesprekken
starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). In
Gellicum start het dorpsgesprek om 20.00 uur. De
dorpsgesprekken in Beesd, Buurmalsen, Enspijk,
Meteren en Rhenoy zijn al geweest.

west
betuwe

Datum
19 maart

Plaats
Deil

26 maart
9 april

Geldermalsen
Gellicum

9 april

Rumpt

11 april

Tricht

18 april

Acquoy

Locatie
Dorpshuis Duyfhuis,
Duyfhuisstraat 2
De Pluk, Rijksstraatweg 64
Buurthuis Gellicum,
Kerkweg 1
Dorpshuis Albertine,
R.M. van Gellicumstraat 3
Dorpshuis Tricht,
Pr. Johan Frisoplaats 1
Ver.gebouw De Schakel,
Lingedijk 60-62

Meer informatie over de fusie en het bidbooktraject vindt
u op www.gemeentewestbetuwe.nl.

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

Gratis compost

● 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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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.
● Gevonden voorwerpen: Prisma kinderhorloge
● Verloren voorwerpen: Zwarte heren portemonnee incl.
pasjes | Sleutelbos in zwart etui met Ford sleutel | Sleutelbos met 5 sleutels aan sleutelhanger met rood kaartje
| Bruine portemonnee incl. pasjes

Op 17 maart is de landelijke Compostdag. Dat
betekent gratis compost voor inwoners van gemeente
Geldermalsen. Inwoners kunnen tussen 9.00 en 12.00 uur
de gratis zakken compost afhalen bij de gemeentewerf
Geldermalsen, Rijnstraat 20 in Geldermalsen.
Met deze actie bedanken we de inwoners voor hun
inspanningen om gft- en groenafval te scheiden.
www.compostdag.nl

Op weg naar veiliger Herman Kuijkstraat
Geldermalsen
College presenteert drie oplossingsrichtingen
De gemeenteraad gaf in december 2017 het college
van burgemeester en wethouders opdracht om de
verkeersveiligheid van voetgangers en ﬁetsers in de
Herman Kuijkstraat te verbeteren (gedeelte Rijksstraatweg/
Geldersestraat). Op basis van de uitkomsten van een
enquête onder direct aanwonenden en een verkeerskundig
onderzoek liggen er nu drie schetsontwerpen op tafel.
Hoe sterk verbetert de verkeersveiligheid en wat zijn de
eﬀecten op de aangrenzende woonomgeving? Voor elk
van de drie oplossingsrichtingen is dit uitgewerkt.
Informatie Alle informatie over dit project is te vinden
op www.geldermalsen.nl. Zoek op Herman Kuijkstraat
of ga naar Projecten > Algemeen > Herman Kuijkstraat.
Projectleider Erwin Happel is te bereiken via 0345-586611
of e-mail e.happel@geldermalsen.nl.
Informatieavond schetsontwerpen dinsdag 20 maart
Op dinsdag 20 maart 2018 is er, om 20.00 uur, een

informatieavond in de raadszaal van het gemeentehuis.
Direct aanwonenden, scholen en ondernemers hebben
hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Uiteraard
zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. College
en gemeenteraad zijn erg benieuwd naar de reacties op de
drie ontwerpen die deze avond verder worden toegelicht.
Inloopavond voorkeursvariant donderdag 29 maart
Rekening houdend met de reacties tijdens de
informatieavond bepaalt het college een voorkeursvariant.
Dat besluit is vanaf 28 maart 2018 te lezen op de
gemeentelijke website. Op donderdag 29 maart is er,
wederom vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis, een
inloopavond. Iedereen die dat maar wil kan hier over
deze speciﬁeke voorkeursvariant met projectleider,
verkeerskundigen en bestuurders het gesprek aangaan.
Commissie Grondgebied dinsdag 3 april
Op dinsdag 3 april 2018 bespreekt de commissie
Grondgebied van de gemeenteraad de voorkeursvariant.
Deze vergadering is openbaar en begint ook om 20.00
uur. Er bestaat de mogelijkheid voor belangstellende
aanwezigen om hier in te spreken. Wie hiervan gebruik
wil maken moet dat vooraf even melden bij de griﬃe van
de gemeenteraad via telefoonnummer (0345) 586611 of
e-mail griﬃe@geldermalsen.nl
Gemeenteraad dinsdag 24 april
De gemeenteraad neemt op dinsdag 24 april 2018 een
deﬁnitief besluit over de verder op detailniveau uit te
werken variant. Ook deze vergadering is openbaar maar
kent geen spreekrecht.

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
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Natuurnetwerk. Onderdeel hiervan is het plan om het natuurgebied ‘De Regulieren’
(in beheer bij Geldersch Landschap & Kasteelen) en de natuurgebieden binnen
‘Heerlijkheid Mariënwaerdt’, meer met elkaar te verbinden. Hiervoor zijn in het verleden

Vergunningen

landbouwgronden in het deelgebied De Leidsche Hoeven aangekocht. Dit gebied is gelegen

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

in het komgebied ten noorden van Tricht, meer speciﬁek tussen de Oude Hoevenseweg, de

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

Zeedijk, de Bisschopsgraaf en de spoorlijn Utrecht-den Bosch.

heeft via www.omgevingsloket.nl.

Met het wijzigingsplan wordt de agrarische hoofdbestemming van diverse landbouwpercelen

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

(totaal ± 23 ha) omgezet in een natuurbestemming. In het verleden hebben andere

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

aangekochte landbouwpercelen in het gebied al een natuurbestemming gekregen. De

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

natuurbestemming maakt het straks mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen

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

voor de benodigde herinrichtingsmaatregelen voor het natuurontwikkelingsproject.

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

Het ontwerpwijzigingsplan heeft eerder met ingang van vrijdag 7 april 2017 voor zes weken

579314 of info@odrivierenland.nl.

ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 16 maart 2018 op afspraak ter inzage.

B&W van de gemeente Geldermalsen heeft het wijzigingsplan op 6 maart 2018 ongewijzigd
vastgesteld.

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

Beroep Voor de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot vaststelling van het

● Beesd: Burg. J.W. Hondelinkstraat 7 – uitoefenen van bedrijf (kapsalon) aan huis, 07/03

wijzigingsplan geldt dat gedurende de beroepstermijn (t/m donderdag 19 april 2018)
de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling

Verleend

bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

● Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van de

● Geldermalsen: Kostverlorenkade 4 – aanpassen van eerder vergunde uitbreiding van
woning, 01/03

vergunning of ontheﬃng;
● Iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend,

● Geldermalsen: Rijksstraatweg 37 – opslaan van goederen en parkeren van vervoersmiddelen voor periode van 2 jaar, 06/03

maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te
dienen.

● Geldermalsen: Burg. Verweijlaan 2 – verbouwen van bergruimte, 06/03
● Tricht: Dr vd Willigenstraat 4 – uitbreiden van woning, 05/03
● Tricht: Laan van Crayestein 12a – verbouwen van garage tot B&B ruimte, 02/03

Overige vergunningen

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

Nummerbeschikking

● Meteren: De Plantage, hoek Noorderhof-Kuyckshof – bouwen van Kindcentrum, 05/03

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

Wijzigingsplan 'Leidsche Hoeven Tricht' (vastgesteld),
gemeente Geldermalsen
Met ingang van vrijdag 16 maart 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het
Klantencontactcentrum op het gemeentehuis in Geldermalsen voor zes weken het

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:
● Meteren: Oosterhof 17, per 23 februari 2018
● Tricht: Laan van Crayestein 12a, per 2 maart 2018
Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

vastgestelde wijzigingsplan 'Leidsche Hoeven Tricht' ter inzage. Ook ligt het besluit tot

Vergunning

vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage.

● Friesland Campina voor het houden van open boerderij dag op het erf van de Oude Hoe-

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum op

venseweg 3 in Tricht op 21 mei 2018 van 10.00 tot 19.00 uur.

het gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). 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. De planstukken zijn ook te
raadplegen op www.geldermalsen.nl onder ‘bestemmingsplan inzien’.
Toelichting Het wijzigingsplan maakt op termijn de uitvoering van een

● Avondvierdaagse Commissie Tricht voor het houden van de avondvierdaagse Tricht van
12 t/m 15 juni 2018 van 18.00 tot 21.00 uur.

Standplaatsvergunning
● Van Helden groenten en fruit op woensdag voor de verkoop van groente en fruit. Op het

natuurontwikkelingsproject van de provincie Gelderland mogelijk. De provincie Gelderland

parkeerterrein naast het Shell Tankstation ter hoogte van Rijksstraatweg 72 B in Meteren.

werkt in verschillende delen van de provincie aan de versterking van het Gelders

(verleend 12 maart 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.

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 15 maart 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 11 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 16 maart 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Verleend

Burg. J.W.
Hondelinkstraat 7

RO: het uitoefenen van een bedrijf (kapsalon) aan huis

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Kostverlorenkade 4

bouwen, RO: het aanpassen van de eerder
vergunde uitbreiding van de woning

Geldermalsen

Rijksstraatweg 37

01/03

RO: het opslaan van goederen en parkeren van
vervoersmiddelen voor de periode van 2 jaar

06/03

Geldermalsen

Burg. Verweijlaan 2

bouwen: het verbouwen van de bergruimte

06/03

Tricht

Dr vd Willigenstraat 4

bouwen, RO: het uitbreiden van de woning

05/03

Tricht

Laan van Crayestein 12a bouwen, RO: het verbouwen van een garage
tot B&B ruimte

02/03

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

De Plantage,
hoek Noorderhof-Kuyckshof bouwen: het bouwen van een Kindcentrum

05/03

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

07/03

