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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

Bidbook West Betuwe: wandelt u mee?
We zijn op weg naar de nieuwe gemeente West Betuwe.
Eind september en begin oktober waren diverse
dorpswandelingen. Het lukte toen niet in alle dorpen
te plannen. Daarom is een extra datum gepland. Op
vrijdag 3 november zijn de wandelingen in Enspijk,
Vuren en Rumpt. Wandelt u mee?

bij de wandeling in uw eigen dorp, maar u kunt natuurlijk
ook aansluiten bij een wandeling in een ander dorp.
Het is een mooie manier om kennis te maken met de
verschillende dorpen van West Betuwe. In onderstaand
schema staan de tijdstippen en locaties waar de
wandelingen starten. Sluit aan en laat u verrassen!

In elk dorp heeft een groepje inwoners een wandeling
uitgestippeld langs diverse kenmerkende plekken.
Zij vertellen wat goed gaat, wat beter kan en hoe de
inwoners van dat dorp verbeteringen willen oppakken.
Bij de wandeling nemen ook de vertegenwoordigers
van de andere twee dorpen deel. Zo kunnen zij kennis
maken en ervaringen delen.

Dorpswandelingen 3 november
10.00 uur
Enspijk
De Dorpskamer,
Molenkampstraat 2
11.45 uur
Vuren
De Koels, Molenlaan 17
13.30 uur
Rumpt
Dorpshuis Albertine,
Dorpsdijk 6

In gesprek met platforms
Naast de gesprekken met de inwoners gaan wij in
gesprek met speciﬁeke groepen. Denk aan agrariërs,
recreatieondernemers en natuurorganisaties, de
ondernemerskring en mensen met kennis op het
vlak van gezondheid, welzijn en onderwijs. Zij
kunnen vanuit hun eigen achtergrond vertellen wat
voor hen belangrijk is in de nieuwe gemeente West
Betuwe. Op maandag 6 november is de eerste
platformbijeenkomst met vertegenwoordigers van
deze speciﬁeke groepen.

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

Laat u verrassen
U bent van harte welkom om mee te wandelen. Dit kan

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

Aanpassen van de watertappunten op
de begraafplaatsen.

● 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.

● In opdracht van de gemeente passen Gebr. Van Breda
en Steennis Service en Installaties de waterleiding en
waterkranen op begraafplaatsen aan. Door het plaatsen
van vorstvrijekranen is het voortaan ook mogelijk om
water te tappen in de wintermaanden.
De planning:
● Week van 16 oktober: begraafplaats Buurmalsen en
Geldermalsen (Emmalaan)
● Week van 23 oktober: begraafplaats Meteren
(Bredestraat)
● Week van 30 oktober: begraafplaats Beesd
(Schuttsersweg)
●Week van 6 november: begraafplaats Deil

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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Begin 2018 passen we op de begraafplaatsen in Acquoy
en Enspijk de waterleiding en waterkranen aan. We
beperken de overlast. Tijdens begrafenissen worden de
werkzaamheden stil gelegd zodat de begrafenis in alle
rust kan plaats vinden.
Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan
contact op met dhr. O.E. Heusdens (tel 0345 58 66 11).

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.
● Verloren: paspoort en jas | make up tasje met sierraden,
2 armbanden, horloge | zwart Persoonlijke alarmering

Te huur: voormalige schoolgebouw
Lindelaan 2 in Meteren
● Het voormalige schoolgebouw van ca. 172 m2 bruto
vloeroppervlakte is te huur. Huurprijs 860 euro per
maand (10.320 euro per jaar). Indeling: entree, een grote
ruimte - voormalig klaslokaal - ca. 65 m2, kantoorruimte

Bouwen & Ruimte

met keukenblok van ca. 15 m2 , centrale hal met een
toiletgroep, één bouwlaag. Het buitenterrein is omheind
en deels verhard. Een energielabel niet beschikbaar.
Bestemming Maatschappelijk
Maatschappelijk dat wil zeggen: niet-woonfuncties,
gebruik van grond en opstal ten behoeve van religieuze,
educatieve, sportieve, sociale dan wel culturele doeleinden. Tijdelijke kantoorfunctie wordt in overweging genomen, de huurder dient zelf een planologische vrijstelling
aan te vragen. Huurperiode: in eerste instantie voor één
jaar.
Huurvoorwaarden
Huurprijs te vermeerderen met btw. Betaalperiode per
maand vooraf. De huurder dient een bankgarantie te
stellen of waarborgsom te voldoen voorafgaand aan de
huurperiode ter grootte van drie maanden huur inclusief
btw. Huurovereenkomst conform ROZ-model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte.
Beschikbaarheid: aanvaarding in overleg op korte termijn
mogelijk. Bezichtiging op afspraak.
Nadere informatie: Afdeling Grondzaken 0345586687.

11Centraal
● Vorige week is het oktober nummer van 11Centraal huis-aan-huis
bezorgd. Heeft u een nee/ja of nee/
nee sticker op de deur? Lees het
magazine dan digitaal op
www.geldermalsen.nl

● Tricht: Oude Hoevenseweg 8 - brandveilig gebruik Leidsche Hoeven, 19/10.

Vergunningen

Ontwerp Omgevingsvergunningen (zienswijze)

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

● Geldermalsen: Rijksstraatweg 64 - brandveilig gebruik kinderopvang, 19/10.

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?

Verleend

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

vergunningen kunt u binnen zes weken na verlening bezwaar maken bij het college. Met

● Meteren: Oosterhof 49 – bouwen woning, 18/10.

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

Geaccepteerde meldingen volgens Activiteitenbesluit (verleend)

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

● Geldermalsen: Prinses Maximaplein 8 - uitbreiden van de AH, 19/10.

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 27 oktober 2017 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

Aanwijzingsbesluit

● Geldermalsen: Laageinde 11d - aanleggen inrit, 13/10.

● Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2017 besloten contro-

● Rumpt: Molendijk 12 - aanplanten fruitbomen, 16/10.

leurs in dienst van Legitiem B.V. gevestigd te Velp aan te wijzen als onbezoldigd amb-

● Enspijk: Maasstraat 1 - plaatsen dakkapel op voorzijde dak, 18/10.

tenaren die toezichthouders zijn zonder opsporingsbevoegdheid op de naleving van het

● Geldermalsen: Plettenburglaan - kappen van 7 bomen, 18/10.

gestelde in de Wet basisregistratie personen.
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Overige vergunningen
Vergunning

stukken. PC: www.ibabs.eu

facebook.com/gemeentegeldermalsen

Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
> iBabs login > site: Geldermalsen, emailadres: burger,

wachtwoord: burger. Of download iBabs-pro voor smartphone of Ipad. Stukken van de
vergaderingen zijn een week voorafgaand aan de vergadering in te zien via iBabs,

● Oranje Vereniging Beesd: sinterklaasintocht zaterdag 18 november 2017 van 14.30 tot
17.00 uur. De aankomst is aan de Havendijk daarna via route voor kinderprogramma in
Cultuurhuis het Klokhuis, Jeugdlaan 2 in Beesd.
● Supermarkt MCD plaatst SRV-wagen, verkoop versproducten Dorpsplein in Beesd tijdens
de verbouwsluiting van 18 november t/m 6 december 2017.

Wegafsluiting tijdens activiteit
● Voor een Sinterklaasintocht wordt de Havendijk in Beesd op zaterdag 18 november 2017
tussen 14.00 tot 16.00 uur afgesloten tussen de kruising Slotstraat en Middenstraat in Beesd.

Melding incidentele festiviteit
● Jeugdsoos Medua Meteren organiseert om een activiteit op 28 oktober 2017 van 21.00 tot

www.geldermalsen.nl > Raad of in het gemeentehuis.

Gemeente RA AD

Raadsvergadering oktober
dinsdag 31 oktober om 20.00 uur raadzaal Kuipershof 2 in
Geldermalsen

raadsvergadering

Afspraak maken

Besluitvorming

● Agenda: Vaststellen raadsagenda 31 oktober 2017 | Vaststellen
notulen van 26 september 2018 | Ingekomen stukken en mededelingen | Benoeming en
toelating raadslid L. van Dun
Hamerstukken Actualiseren verordeningen Participatiewet | Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2017 | Subsidieverordening gemeentelijke monumenten | Uitvoeringsplan Geldermalsen energieneutraal in 2030
Bespreekstukken Vaststellen Oogstrapportage | Rondvraag en Sluiting

24.00 uur, Achtersteweg 17A in Meteren.
● Café de Gouden Leeuw: Duits Oktober Bier Feest op 28 oktober 2017 van 21.00 tot 24.00

Enkele agendapunten uitgelicht
● Benoeming en toelating raadslid L. van Dun

uur, Rijksstraatweg 7 in Geldermalsen.

Vorige maand trad de heer M. Hol terug als raadslid bij Dorpsbelangen. De heer L.A.E.M.

Melding

van Dun is benaderd en heeft zijn benoeming aanvaard. Tijdens de vergadering worden

● Ter gelegenheid van een bruiloft aan ’t Klooster 5 in Beesd zal er op zaterdag 11 november 2017 om 00.15 uur vuurwerk afgestoken worden.

zijn geloofsbrieven onderzocht. Gedurende dit onderzoek wordt de vergadering geschorst.
Nadat de commissie haar bevindingen heeft medegedeeld, beslist de raad omtrent de
toelating per 31 oktober 2017 van de heer Van Dun als raadslid. Vervolgens dient de heer

Verkeer

Van Dun beëdigd te worden. Na het aﬂeggen van de voorgeschreven belofte is de heer
Van Dun geïnstalleerd en kan hij zijn taak als raadslid per 31 oktober 2017 aanvangen.

Mededeling bekendmaking
verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Geldermalsen nabij Berkelstraat 5

● Actualiseren verordeningen Participatiewet
Op 1 januari 2017 is de Participatiewet op een aantal punten gewijzigd. De wetswijziging maakt
dat drie verordeningen op een aantal punten met terugwerkende kracht worden aangepast.

● Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 26 oktober 2017 het
volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant: Het aanwijzen van een

● Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2017

gehandicaptenparkeerplaats nabij Berkelstraat 15, Geldermalsen, middels de plaatsing

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben een verouderde Erfgoedverordening.

van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een onderbord met daarop

Deze is gezamenlijk geactualiseerd en geharmoniseerd in het kader van de toekomstige

het kenteken van de auto van de aanvrager. Bovenstaande conform de bij dit besluit be-

gemeente West Betuwe. Met het gezamenlijk aanpassen van de verordening wordt voor-

horende tekening. Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen

gesorteerd op de fusie per 1 januari 2019.

recht meer heeft op de genoemde plaats.
Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag voor een gehan-

● Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

dicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een gehandicaptenparkeerkaart.

De gemeente Geldermalsen en Neerijnen hebben een verouderde subsidieverordening

Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de houder de zekerheid van een

voor gemeentelijke monumenten. Deze zijn gezamenlijk geactualiseerd en geharmoni-

parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.

seerd in het kader van de toekomstige gemeente West Betuwe.

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 27
oktober 2017 zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op

● Uitvoeringsplan Geldermalsen energieneutraal in 2030

afspraak). Informatie over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Ziens-

In december 2016 is visie Geldermalsen energieneutraal in 2030 vastgesteld. In aanslui-

wijze, bezwaar & beroep.

ting op deze vaststelling is op 6 maart 2017 de Duurzaamheidsconferentie georganiseerd.

U bent welkom

Er is een Uitvoeringsplan, met een ﬁnanciële vertaling. Het college van B&W stelt voor om
additioneel 88.000 euro extra beschikbaar te stellen om de geplande activiteiten in 2018
op te pakken en de versnelling in gang te zetten om in 2030 energieneutraal te zijn.

Iedere dinsdag vergaderen raadsleden. Vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden
plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.
Beeldvorming op de 3e dinsdag van de maand. Oordeelsvorming op de 1e en 2e dinsdag

● Vaststellen Oogstrapportage
Over de eerste vier maanden en de eerste negen maanden van het lopende boekjaar worden

van de maand en Besluiten worden op de 4e dinsdag van de maand genomen.

ﬁnanciële rapportages gemaakt. De vier-maandsrapportage (Bloesemrapportage) is behandeld

De vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar. Als u wilt inspreken neem dan contact

in mei. De negen-maandsrapportage (Oogstrapportage) wordt besproken in de raadsvergade-

op met de Griﬃe, telefoon (0345) 58 66 11.

ring van oktober. Met de behandeling van de Oogstrapportage 2017 in de oktobervergadering

De gemeenteraad werkt digitaal. Ook niet raadsleden kunnen toegang krijgen tot openbare

2017 wordt voldaan aan het gestelde in de Financiële verordening gemeente Geldermalsen.

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.

Meer weten?

Op

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

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

week 43 2017

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 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 27 oktober 2017 op afspraak ter inzage.

Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Geldermalsen

Laageinde 11d

inrit: het aanleggen van een inrit

Rumpt

Molendijk 12

aanlegwerkzaamheden: het aanplanten van
fruitbomen

Enspijk

Maasstraat 1

13/10

16/10

bouwen; het plaatsen van een dakkapel op
de voorzijde van het dak

18/10

18/10

Geldermalsen

Plettenburglaan

kappen: het kappen van 7 bomen

Tricht

Oude Hoevenseweg 8

brandveilig gebruik: het brandveilig gebruik
van de Leidsche Hoeven

19/10

Ontwerp Omgevingsvergunningen (zienswijze)
Geldermalsen

Verleend

Rijksstraatweg 64

locatie

Brandveilig gebruik: het brandveilig gebruik
van een kinderopvang

19/10

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Meteren

Oosterhof 49

bouwen: het bouwen van een woning

18/10

Geaccepteerde meldingen volgens Activiteitenbesluit
Verleend

locatie

Geldermalsen

Prinses Maximaplein 8

omschrijving
het uitbreiden van de AH

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

datum
19/10

