donderdag 11 januari 2018

MAAK
AFSPRAAK

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.

zwarte portemonnee in klein tasje aan koord | sleutelbos
met autosleutel Citroen | Zwarte tas met portemonnee
en pasjes
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Gevonden 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: Samsung telefoon wit met grijs
accent
● Verloren voorwerpen: Zilveren armband Biba | beige
bril met grote glazen | kinderbril met oranje accent |

Geef u op voor de gratis cursus Grip op
je geld!
● Wilt u in 2018 uw ﬁnanciën anders aanpakken? Niet
meer uitgeven dan dat er binnenkomt? Of misschien
uw administratie op orde brengen? Schulden oplossen
of schulden voorkomen? Maak direct in 2018 een start
met uw voornemens! Neem deel aan de cursus Grip op
je geld. Wanneer en waar? De cursus is op 6 avonden en
start op dinsdagavond 30 januari van 19.00 - 20.30 uur
in de Pluk, Geldermalsen. Aanmelden kan t/m 24 januari.
Voor meer informatie en aanmelden: www.geldermalsen.nl
> zoek op Schuldhulpverlening.

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 over uw vraag naar het Kernteam. Op veel vragen krijgt u
gelijk antwoord. Kan dat niet? Dan spreekt de medewerker met u af voor een
uitgebreid gesprek.
Telefoonnummer: (0345) 58 67 00
E-mailadres: kernteam@geldermalsen.nl
Website: kernteam.geldermalsen.nl

● Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening – Art. 2.1 lid 1.c Wabo;
● Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten – Art. 2.1 lid 1.f Wabo.

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

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 12

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

januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Geldermalsen.

heeft via www.omgevingsloket.nl.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien.

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

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland

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

(ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl. De stukken zijn tevens te

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

raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op ID-nummer:

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

NL.IMRO.0236.GMDKerkstraat38-VSG1. Ten behoeve van het project zullen vier bomen ten

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

noorden van het kerkgebouw worden gekapt. Hiervoor is geen vergunning nodig. Herplant

579314 of info@odrivierenland.nl.

zal plaatsvinden aan de zuidzijde van het kerkgebouw.

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 11 januari 2018 op afspraak ter inzage.

Reageren Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m donderdag 22 februari 2018)
kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep instellen

Aangevraagd

bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit geldt ook voor

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze

● Geldermalsen: De Elzenhof – bouwen van bedrijfspand, 29/12

hebben ingediend. Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het

● Geldermalsen: Kostverlorenkade 4 – uitbreiden van woning, 03/01

beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit van de

● Rhenoy: Middenstraat 12 – verbouwen van woning, 02/01

gemeente. U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit
van de gemeente versturen. Is uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank

Verleend

ingediend, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen.

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres | de datum waarop

● Deil: Prins Willem-Alexanderstraat 17 – plaatsen van 3 dakkapellen, 02/01

u het beroepschrift schrijft | de omschrijving van het besluit (op uw bezwaarschrift), met zo

● Geldermalsen: De Aaldor 3 – bouwen van bedrijfspand en realiseren 2 inritten, 28/12

mogelijk een kopie hiervan | de reden waarom u beroep instelt | uw handtekening. U moet

● Rumpt: Rijksweg A15 nr 4 – uitbreiden en herinrichten van gebouw/tankshop, 28/12

het beroepschrift ondertekenen. U kunt ook beroep instellen door het invullen van een
webformulier. Het webformulier kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl.

Geaccepteerde meldingen volgens Activiteitenbesluit
● Buurmalsen: Rijksstraatweg 60 – starten van bedrijf, 02/01

Voorlopige voorziening Tijdens de beroepsprocedure geldt het genomen besluit. Het kan

● Geldermalsen: Zwarte Kamp 12 – realiseren van gesloten bodemenergiesysteem buiten

zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. Meestal kunt u dan tegelijk

inrichtingen, 02/01
● Geldermalsen: Roode Kruisstraat 1b – starten van bedrijf, 02/01

Uitbreiding centrumkerk Geldermalsen

met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan
de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroﬀen voor de periode dat
uw beroepschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan het
rechterlijk college waar u in beroep gaat of bent gegaan.

Burgemeester en wethouders van Gemeente Geldermalsen maken bekend dat zij in het

Inwerkingtreding De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van

kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend

een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van

voor een aanbouw, gemeenschapshuis, bij de Centrumkerk aan de Kerkstraat 38 in

het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in

Geldermalsen bestaande uit de activiteiten:

werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.

● Bouwen – Art. 2.1 lid 1.a Wabo;

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in

● Werk of werkzaamheden uitvoeren – Art. 2.1 lid 1.b Wabo

werking nadat hierover een beslissing is genomen.
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Griﬃerecht Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griﬃerecht
betalen. Voor informatie over de actuele tarieven voor griﬃerecht kunt u de website
www.rechtspraak.nl raadplegen of de rechtbank bellen.

Verkeer

volg ons op
twitter@GemGeldermalsen

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

Bekendmakingen
Beleidsregels Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
openbaar bestuur
● Op 9 januari 2018 heeft de burgemeester een nieuw vragenformulier bij Beleidsregels

Beesd – weekmarkt Dorpsplein
● Wegens de herinrichting van het Dorpsplein in Beesd wordt de weekmarkt op vrijdagmiddag tijdelijk naar de Middenstraat in Beesd verplaatst. Vanaf week 2-2018 wordt betreffende gedeelte Middenstraat donderdagmiddag vanaf 16:00 uur afgesloten met betonblokken. De betonblokken worden vrijdagmiddag weer verwijderd.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur vastgesteld.
● Op 9 januari 2018 heeft het college en de burgemeester het in 2012 vastgestelde vragenformulier bij de Beleidsregels Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur
ingetrokken.

Overige vergunningen

Speciale website wegwerkzaamheden

Nummerbeschikking

● Wegwerkzaamheden in gemeente Geldermalsen staan vermeld op de website

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

http://www.bereikbaargelderland.nl. Ook wegafsluitingen bij evenementen worden hier

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

bekendgemaakt. Blijf op de hoogte en meld u aan voor een gratis email abonnement. U

● Rhenoy: Hooge Veld 24, per 8 januari 2018

weet dan waar en wanneer er gewerkt wordt aan de weg!

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

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.

`
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Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 02 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 11 januari 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Geldermalsen

De Elzenhof

bouwen: het bouwen van een bedrijfspand

29/12

Geldermalsen

Kostverlorenkade 4

bouwen: het uitbreiden van een woning

03/01

Rhenoy

Middenstraat 12

bouwen: het verbouwen van een woning

02/01

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Deil

Pr. Willem-Alexanderstr. 17

bouwen: het plaatsen van 3 dakkapellen

Geldermalsen

De Aaldor 3

bouwen+ inrit: het bouwen van een
bedrijfspand en realiseren 2 inritten

Rumpt

Rijksweg A15 nr 4

02/01

28/12

bouwen, reclame, RO: het uitbreiden en
herinrichten van een gebouw/tankshop

28/12

Geaccepteerde meldingen Activiteitenbesluit
Verleend

locatie

omschrijving

datum

Buurmalsen

Rijksstraatweg 60

het starten van een bedrijf

02/01

Geldermalsen

Zwarte Kamp 12

het realiseren van een gesloten bodem-

Geldermalsen

Roode Kruisstraat 1b

energiesysteem buiten inrichtingen

02/01

het starten van een bedrijf

02/01

Omgevingsvergunning uitbreiding centrumkerk Geldermalsen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Geldermalsen maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor een aanbouw,
gemeenschapshuis, bij de Centrumkerk aan de Kerkstraat 38 in Geldermalsen bestaande uit de activiteiten:
 Bouwen – Art. 2.1 lid 1.a Wabo;
 Werk of werkzaamheden uitvoeren – Art. 2.1 lid 1.b Wabo
 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening – Art. 2.1 lid 1.c Wabo;
 Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten – Art. 2.1 lid 1.f Wabo.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 12 januari 2018
gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Geldermalsen.
Deze informatierubriek is een uitgave van de Concernstaf, team Communicatie gemeente Geldermalsen
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De 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.
De stukken zijn tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op IDnummer: NL.IMRO.0236.GMDKerkstraat38-VSG1.
Ten behoeve van het project zullen vier bomen ten noorden van het kerkgebouw worden gekapt. Hiervoor is
geen vergunning nodig. Herplant zal plaatsvinden aan de zuidzijde van het kerkgebouw.
Reageren
Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m donderdag 22 februari 2018) kunnen belanghebbenden die
tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze hebben ingediend.
Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt
waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente.
U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit van de gemeente versturen. Is
uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank ingediend, dan verspeelt u in principe uw recht om
beroep in te stellen.
In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden:
 uw naam en adres;
 de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
 de omschrijving van het besluit (op uw bezwaarschrift), met zo mogelijk een kopie hiervan;
 de reden waarom u beroep instelt;
 uw handtekening. U moet het beroepschrift ondertekenen.
U kunt ook beroep instellen door het invullen van een webformulier. Het webformulier kunt u vinden op de site
www.rechtspraak.nl
Voorlopige voorziening
Tijdens de beroepsprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare
gevolgen voor u heeft. Meestal kunt u dan tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een
voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor
de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan het
rechterlijk college waar u in beroep gaat of bent gegaan.
Inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er
veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover
een beslissing is genomen.

Deze informatierubriek is een uitgave van de Concernstaf, team Communicatie gemeente Geldermalsen
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Griffierecht
Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor informatie over de
actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.rechtspraak.nl raadplegen of de rechtbank bellen.
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:
Rhenoy:

Hooge Veld 24

per 8 januari 2018

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

Deze informatierubriek is een uitgave van de Concernstaf, team Communicatie gemeente Geldermalsen

