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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 eind december 2018?

Afspraken, aanvragen en ophalen rijbewijs, paspoort
en identiteitskaart aan het einde van dit jaar.
Gemeente Geldermalsen wordt per 1 januari 2019
gemeente West Betuwe. Dat betekent wat voor onze
diensten en service voor u in de laatste weken van het jaar.
Aanvragen rijbewijs, paspoort en identiteitskaart;
maandag 17 december is de laatste dag
● U kunt tot en met maandag 17 december 2018 een
rijbewijs, paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Vraagt u dit na 17 december aan, dan komen er extra
spoedkosten bij.
Spoedaanvragen: dat kan tot woensdag 19 december
14.00 uur
● Tot woensdagmiddag 19 december 2018 14.00 uur kunt
u een spoedaanvraag doen.
Let op: u betaalt extra voor spoedaanvragen.
Toeslag spoedaanvraag paspoort en identiteitskaart is
47,55 euro.
Toeslag spoedaanvraag rijbewijs is 34,10 euro.

Ophalen aangevraagde documenten: dat kan tot
uiterlijk vrijdag 21 december 12.00 uur
● Wilt u aangevraagde documenten ophalen? Doe dit dan
vóór vrijdag 21 december 2018 12.00 uur.
Openingstijden nieuwe gemeente
De nieuwe openingstijden van de gemeente West Betuwe
zijn nog niet bekend. Binnenkort staan de openingstijden
op www.westbetuwe.nl.

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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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

08-03-13 10:38

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: sleutel aan zilverkleurig hart | sleutelbos
met Seat autosleutel en 4 sleutels | geluksmunt met
opschrift liefste dochter | sleutel met zwart labeltje met 4
K erop.

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

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

Verlengen beslistermijn (6 weken)
● Trichtsevoetpad 4, Geldermalsen, realiseren van 1782 zonnepanelen op het terrein van
de rioolwaterzuivering, Beslistermijn verlengd tot 16-11-2018
● Willem De Zwijgerweg 33a, Geldermalsen, vestigen aan huis gebonden bedrijf (kapsalon)
en plaatsen deur in de gevel, Beslistermijn verlengd tot 09-11-2018

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

Milieueﬀectrapport (zienswijzen)

liggen alleen voor kennisname ter inzage. Met vragen over aangevraagde of verleende

● Een aanmeldnotitie m.e.r. is ingediend voor het opstellen van een milieueﬀectrapport

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

● voor de uitbreiding van de pluimveehouderij aan de Rijksstraatweg 61c, Buurmalsen

contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of

(13-9-2018) | 0214108627)

info@odrivierenland.nl.
Aangevraagde vergunningen (geen bezwaar)
Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor:
● brandveilig gebruik Lingehof, Lingehof, Beesd (27-9-2018)
● aanpassen bouwvergunning voor verplaatsen loods, Haagse Uitweg 5 in Buurmalsen
(27-9-2018)

Overige vergunningen
Nummerbeschikking
● Gelet op artikel 3 lid 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

● realiseren tuinhuis, Rijksstraatweg 15 in Buurmalsen (2-10-2018)

gemeente Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende

● plaatsen dakkapel achterzijde woning, Schoresteynstraat 1 in Deil (10-9-2018)

huisnummering:

● plaatsen aanbouw woning, Poppelenburgerstraat 31 in Geldermalsen (28-9-2018)

Beesd: Jeugdlaan 1a per 2 oktober 2018

● nieuw te bouwen School voor Persoonlijk Onderwijs SvPO, De Terp 1 in Geldermalsen

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

(1-10-2018)
● bouwen woning, Plantage Oosterhof, N1093, in Geldermalsen (28-9-2018)

Melding

● uitvoeren nieuwe stal met natuurlijke ventilatie, Brugsteeg 1 in Tricht (27-9-2018)

● Scouting Graaf van Gelre mag een Jotihunt 2018 organiseren van 20 oktober 09.00

● plaatsen 11 stuks zonnepanelen op dak woning, De Zandkuil 30 in Tricht (30-9-2018)

uur tot 21 oktober 2018 15.00 uur aan de Burgemeester Roozeveld v/d Venlaan 13a in
Geldermalsen.

Besluiten op aangevraagde vergunningen (bezwaar/beroep)
Een omgevingsvergunning is verleend voor:

Incidentele festiviteit

● bouwen bedrijfsruimte, Ruitersweg 1a in Deil (04-10-2018)

● Cafe ’t Koetshuis mag een Karaoke Night organiseren op 3 november 2018 van 20.00

● aanpassing op het dak, Geldermalsen, Prinses Maximaplein 8 in Geldermalsen
(27-9-2018)
● bouwen woning, Hooge Veld 45 in Rhenoy (1-10-2018)

tot 24.00 uur aan de Kerkstraat 1 in Tricht.
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Verkeer
Werkzaamheden
Beesd - Veerweg
● Zaterdag 13 oktober zijn er tussen 9.00 en 15.00 uur werkzaamheden op de Veerweg

Tijdens de werkzaamheden wordt telkens een halve rijbaan afgezet. Doorgaand verkeer

in Beesd. Het gaat om het onder de weg door aanbrengen van bekabeling voor de

in twee richtingen blijft mogelijk. Verkeersregelaars zullen zorgen voor een zo vlot

brandweerkazerne.

mogelijke doorstroom. Ondanks dat, kan er toch enige hinder voor het verkeer ontstaan.

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.

