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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 aan-

vragen? 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 voorwerpen: Sleutels, inclusief Renaultsleutel
in hoesje van C&B | Verrekijker in bruin leren hoesje |
Zwarte pasjeshouder met inhoud

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
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

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

Vergunningen
● BetuweStrand Recreatie had vergunning voor het houden van Megabios op maandagavond 16 juli 2018. Het evenement vond plaats op eigen terrein van de camping BetuweStrand Recreatie.
● De bewoners van de J. van Zantenstraat nummer 35 t/m 96 hebben vergunning voor het
houden van straat barbecue op 25 augustus 2018 van 14.00 tot 00.00 uur. Het evenement vindt plaats in de J. van Zantenstraat tussen huisnummer 86 en 88.
● Vereniging Dorpshuis Albertine houdt een dorpsbarbecue op 22 september 2018 van

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

17.00 tot 22.00 uur. Het evenement vindt plaats rond dorpshuis Albertine, R.M. van Gel-

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

licumstraat 3 Rumpt.

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

Wegafsluiting

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 20 juli 2018 op afspraak ter inzage.

● Tijdens de straat barbecue op 25 augustus 2018 van 14.00 tot 00.00 uur in de J. van
Zantenstraat wordt de J. van Zantenstraat van nummer 66 t/m 84 en van nummer 78 t/m

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Aangevraagd
● Meteren Den Bommel 12: renoveren van woning en tijdelijk plaatsen van stacaravan,
01/7
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Verleend
● Geldermalsen Zoete Kroon 2: wijzigen van bestaande aanbouw/garage van woning, 09/7
● Geldermalsen Bosmanskamp 47: uitbreiden verharding bij tankstation, 12/7

96 afgezet.
● Tijdens de dorpsbarbecue Rumpt 22 september 2018 wordt de R.M. van Gellicumstraat
tussen de Middenstraat en Dorpsdijk in Rumpt afgesloten.

Vaste standplaatsvergunningen
● Marlissa’s Mobilitaria heeft een standplaatsvergunning voor het verkopen van friet en
snacks op zaterdag tussen 11.00 en 20.30 uur op het parkeerterrein aan de Tunnelweg
ter hoogte van MBO Helicon in Geldermalsen.
● Marlissa’s Mobilitaria heeft een standplaatsvergunning voor het verkopen van friet en
snacks op vrijdag tussen 16.30 tot 20.30 uur aan de Achterweg in Rumpt.

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
● Acquoy Lingedijk 53: verbouwen en uitbreiden van woning, 09/7

Onthefﬁng
● Op 8 september 2018 wordt er een Dorps barbecue Deil gehouden op het speelterrein

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn – (bezwaar mogelijk)

Jeugdland in Deil van 17.00 tot 00.00 uur. Er is toestemming voor gebruik van de tent die

● Acquoy Lingedijk 97: aanbrengen van beschoeiing in beschermd natuurgebied,

voor de sport- en spelweek wordt geplaatst.

12/7
● Geldermalsen Oude Kapel 26: aanleggen van uitrit, 11/7

Mededeling Drank- en Horecawet

● Tricht Leidsche Hoeven: project natuurinrichting, 09/7

De burgemeester legt vanaf vrijdag 20 juli 2018, op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht, het ontwerpbesluit van de drank- en horecavergunning (op grond van

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)

Drank- en horecawet) voor Taveerne Fort Asperen zes weken ter inzage tot en met

● Buurmalsen Haagse Uitweg 5: bouwen van loods voor op- en overslag van fruit en

30 augustus 2018. De aanvrager van deze vergunning is Stichting Leerwerkbedrijf Nieuwe

andere producten en gebruik als machineberging en kantine, 06/7

Overige vergunningen
Meldingen
● De Trichtse Oranjevereniging mag een Gondelvaart Tricht organiseren op 31 augustus
2018 van 18.30 tot 23.00 uur op de Linge ter hoogte van Lingedijk 80 in Tricht.

Hollandse Waterlinie.
Belanghebbenden kunnen argumenten naar voren brengen (zienswijzen) die in het
afwegingskader een rol kunnen hebben. Na aﬂoop van de terinzagelegging kan, na
beoordeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen, de vergunningprocedure worden
vervolgd. Na het nemen van het besluit staat beroep open voor belanghebbenden die
zienswijzen hebben ingebracht en voor diegene aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.
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2. Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Coreanne Geldermalsen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 19 juli 2018 het

Mededeling

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

1. Verkeersbesluit parkeerplaats Gerdina’s Hof, Geldermalsen

● Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Coreanne 57, Geldermalsen,

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 16 juli 2018 het

middels de plaatsing van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager. Bovenstaande con-

● Het afsluiten van de parkeerplaats aan de Gerdina’s Hof voor alle verkeer middels een
fysieke afsluiting;

form de bij dit besluit behorende tekening.
● Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen recht meer heeft op

● Het instellen van een stopverbod middels het plaatsen van bord E02 uit bijlage 1 van het

de genoemde plaats.

RVV 1990;
Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag

conform de bij dit besluit horende tekening.

voor een gehandicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een
Toelichting Aan de Gerdina’s Hof ligt een parkeerplaats voor vrachtwagens. Door

gehandicaptenparkeerkaart. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de

omwonenden wordt veel overlast ervaren van de geparkeerde vrachtwagens. Daarnaast

houder de zekerheid van een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.

wordt de bereikbaarheid van de aanwezige bedrijven en zendmast en de verkeerscirculatie

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 20-7-2018

gehinderd door geparkeerde auto’s.

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

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 17-7-2018

over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze, bezwaar &

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

beroep.

over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze, bezwaar & beroep.

Meer weten?

www.geldermalsen.nl

Op
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 19 juli 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 29 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 20 juli 2018 op afspraak ter inzage.

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Aangevraagd locatie

omschrijving

Meteren

bouwen: het renoveren van een woning en tijdelijk

Den Bommel 12

plaatsen van een stacaravan

datum

01/7

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Verleend

locatie

omschrijving

Geldermalsen

Zoete Kroon 2

bouwen: het wijzigen van de bestaande aanbouw/garage
van de woning

Geldermalsen

Bosmanskamp 47

datum

9/7

uitweg: het uitbreiden verharding bij tankstation 12/7

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)

Acquoy

locatie

omschrijving

datum

Lingedijk 53

bouwen: het verbouwen en uitbreiden van de woning
09/7

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn – (bezwaar mogelijk)
locatie

omschrijving

datum

Geldermalsen

Oude Kapel 26

uitweg: het aanleggen van een uitrit

11/7

Acquoy

Lingedijk 97

bouwen en handelen in beschermd natuurgebied:

Tricht

het aanbrengen van een beschoeiing

12/7

Leidsche Hoeven

aanleggen: een project natuurinrichting

9/7

locatie

omschrijving

datum

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Buurmalsen

Haagse Uitweg 5

het bouwen van een loods voor op- en overslag van fruit en
andere producten en gebruik als machineberging en
kantine
6/7

Overige vergunningen
Meldingen
De Trichtse Oranjevereniging mag een Gondelvaart Tricht organiseren op 31 augustus 2018 van 18.30 tot
23.00 uur op de Linge ter hoogte van Lingedijk 80 in Tricht.
Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 19 juli 2018

Vergunningen
De bewoners van de J. van Zantenstraat nummer 35 t/m 96 hebben vergunning voor het houden van Straat
BBQ op 25 augustus 2018 van 14.00 uur tot 00.00 uur. Het evenement vindt plaats in de J. van Zantenstraat
tussen huisnummer 86 en 88.
BetuweStrand Recreatie had vergunning voor het houden van Megabios op maandagavond 16 juli 2018. Het
evenement vond plaats op eigen terrein van de camping BetuweStrand Recreatie.
Vereniging Dorpshuis Albertine houdt een dorpsbarbecue op 22 september 2018 van 17.00 tot 22.00 uur. Het
evenement vindt plaats rond dorpshuis Albertine, R.M. van Gellicumstraat 3 Rumpt.
Wegafsluiting
Tijdens de Straat BBQ op 25 augustus 2018 van 14.00 uur tot 00.00 uur in de J. van Zantenstraat wordt de J.
van Zantenstraat van nummer 66 t/m 84 en van nummer 78 t/m 96 afgezet.
Tijdens de dorpsbarbecue Rumpt wordt de R.M. van Gellicumstraat tussen de Middenstraat en Dorpsdijk in
Rumpt afgesloten.
Vaste standplaatsvergunningen
Marlissa’s Mobilitaria heeft een standplaatsvergunning voor het verkopen van friet en snacks op zaterdag
tussen 11.00 en 20.30 op het parkeerterrein aan de Tunnelweg ter hoogte van MBO Helicon in Geldermalsen.
Marlissa’s Mobilitaria heeft een standplaatsvergunning voor het verkopen van friet en snacks op vrijdag tussen
16.30 tot 20.30 uur aan de Achterweg in Rumpt.
Ontheffing
Op 8 september 2018 wordt er een Dorps barbecue Deil gehouden op het speelterrein Jeugdland in Deil van
17.00 tot 24.00 uur. Er is toestemming voor gebruik van de tent die voor de sport- en spelweek wordt geplaatst.
Mededeling Drank- en Horecawet
De burgemeester legt vanaf vrijdag 20 juli 2018, op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
het ontwerpbesluit van de drank- en horecavergunning (op grond van Drank- en horecawet) voor Taveerne Fort
Asperen zes weken ter inzage tot en met 30 augustus 2018. De aanvrager van deze vergunning is Stichting
Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Belanghebbenden kunnen argumenten naar voren brengen (zienswijzen) die in het afwegingskader een rol
kunnen hebben. Na afloop van de terinzagelegging kan, na beoordeling van de eventueel ingebrachte
zienswijzen, de vergunningprocedure worden vervolgd. Na het nemen van het besluit staat beroep open voor
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht en voor diegene aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

