donderdag 18 januari 2018
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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 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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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

zuiden van Meteren, 10/01. APV ontheﬃng geluidshinder verleend aan: Swietelsky Rail
Benelux BV voor werkzaamheden aan het spoor van zaterdag 3 februari, vanaf 00.00 uur
tot maandag 5 februari, 06.00 uur en van zaterdag 24 februari, 00.00 uur tot maandag 5

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

maart 2018, 06.00 uur.

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

Overige vergunningen

vragen over aangevraagde of verleende vergunningen of over het inzien van hiervan en/

Nummerbeschikking

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

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

(ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 19 januari 2018 op afspraak ter inzage.

● Geldermalsen: Achter ’t Veer 20, per 8 januari 2018
Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

Evenementenvergunning

● Beesd: Banweg 2 – tijdelijk verbreden van inrit, 08/01

● Schenkerij de Beurs, Markplein 14 Geldermalsen houdt een Party met ‘80 en ‘90 muziek

● Deil: Mr. W.M. Kolﬀstraat 30 – plaatsen van carport, 04/01

‘Feestje bij de Buren’ op 17 februari 2018 van 20.30 tot 01.00 uur. Er worden een gardero-

● Geldermalsen: Geldersestraat 89 – veranderen van inrit, 10/01

betent en toiletunits voor de Beurs geplaatst. Evenement vindt binnen plaats.

● Rumpt: Zijlsteeg 2a – uitbreiden van woonwagen, 08/01
Verleend

Collectevergunning
● Stichting Spelweek Tricht Buurmalsen mag in de week van 22 t/m 28 april 2018 collecteren.

Omgevingsvergunningen (beroep mogelijk)
● Geldermalsen: Rijksstraatweg 64 – brandveilig gebruik: kinderopvang, 08/01

Melding incidentele festiviteit
● Café de Gouden Leeuw heeft melding gedaan voor het organiseren van een DJ-avond op

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

20 januari 2018 van 21.00 tot 02.00 uur in het Café de Gouden Leeuw, Rijksstraatweg 7

● Rhenoy: Hooge Veld 24 – bouwen van woning en aanleggen van inrit, 08/01

Geldermalsen.

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
● Geldermalsen: Poppelenburgerstraat 14a – aanvraag ontheﬃng voor bestemming, 11/01
● Rumpt: Rijksweg A15 4 – plaatsen van overkapping voor snellaadstation voor elektrische
voertuigen, 04/01

U bent welkom
Agenda commissie voor bezwaarschriften
● De commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat

Geaccepteerde meldingen Activiteitenbesluit

in haar openbare vergadering van dinsdag 23 januari 2018 het volgende bezwaarschrift

● Geldermalsen: Rijnstraat 50 – starten van motor onderhoudsbedrijf, 05/01

zal worden behandeld: 19.45 uur bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college
om een in 1998 aan KPN verleende bouwvergunning voor het oprichten van een GSM-

Milieu

mast aan de Industrieweg te Beesd in te trekken. U kunt als belanghebbende de stukken

Ontheﬃng APV (bezwaar mogelijk)
● Spoortrajecten: Zaltbommel-Culemborg | Geldermalsen-Leerdam | Betuwespoorlijn ten

op afspraak komen inzien.

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 18 januari 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 03 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 19 januari 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd

Banweg 2

inrit: het tijdelijk verbreden van de inrit

08/01

Deil

Mr. W.M. Kolffstraat 30

bouwen: het plaatsen van een carport

04/01

Geldermalsen

Geldersestraat 89

inrit: het veranderen van de inrit

10/01

Rumpt

Zijlsteeg 2a

bouwen: het uitbreiden van de woonwagen

08/01

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (beroep mogelijk)
Geldermalsen

Rijksstraatweg 64

brandveilig gebruik: een kinderopvang

08/01

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Rhenoy

Hooge Veld 24

bouwen + inrit: het bouwen van een woning
en aanleggen van een inrit

08/01

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Poppelenburgerstraat 14a RO: een aanvraag ontheffing voor een
bestemming

Rumpt

Rijksweg A15 4

11/01

bouwen: het plaatsen van een overkapping
voor een snellaadstation voor elektrische
voertuigen

04/01

Geaccepteerde meldingen Activiteitenbesluit
Verleend

locatie

omschrijving

datum

Geldermalsen

Rijnstraat 50

het starten van een motor onderhoudsbedrijf

05/01

Ontheffing APV (bezwaar mogelijk)
Spoortrajecten Zaltbommel-Culemborg,

10/01

Geldermalsen-Leerdam en Betuwespoorlijn
ten zuiden van Meteren
Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen
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APV ontheffing geluidshinder verleend aan: Swietelsky Rail Benelux BV voor werkzaamheden aan het spoor in
het weekend van zaterdag 3 februari 2018, vanaf 00:00 uur tot maandag 5 februari 2018, 06:00 uur en in
periode tussen 24 februari 2018, 00:00 uur en maandag 5 maart 2018, 06:00 uur.
Overige vergunningen
Vergunning
Schenkerij de Beurs, Markplein 14 Geldermalsen houdt een Party met ‘80 en ‘90 muziek ‘Feestje bij de Buren’
op 17 februari 2018 van 20.30 tot 01.00 uur. Er worden een garderobetent en toiletunits voor de Beurs
geplaatst. Evenement vindt binnen plaats.
Collectevergunning
Stichting Spelweek Tricht Buurmalsen mag in de week van 22 april t/m 28 april 2018 collecteren.
Melding incidentele festiviteit
Café de Gouden Leeuw heeft melding gedaan voor het organiseren van een DJ-avond op 20 januari 2018 van
21.00 tot 02.00 uur in het Café de Gouden Leeuw, Rijksstraatweg 7 te Geldermalsen
Agenda commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare
vergadering van dinsdag 23 januari 2018 het volgende bezwaarschrift zal worden behandeld: 19.45 uur
bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college om een in 1998 aan KPN verleende bouwvergunning
voor het oprichten van een GSM-mast aan de Industrieweg te Beesd in te trekken. U kunt als belanghebbende
de stukken op afspraak komen inzien.
mr. J.C.M. van Roessel, voorzitter.
Geldermalsen, 18 januari 2018.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

