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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.

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: Sleutelbos aan rood lampje | Zilveren oorclip |
Etui met bankpasjes | Sleutelbos aan blauwe bieropener
● Gevonden: iPhone in zwart hoesje met witte Apple
sticker | Zilveren oorhanger

13 maart inloopspreekuur

Voor vragen over aanslag lokale belastingen en
WOZ-beschikking
Op dinsdagochtend 13 maart 2018 houdt
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) van
8.30 t/m 12.30 uur inloop spreekuren in het gemeentehuis
van gemeente Geldermalsen, Kuipershof 2 in
Geldermalsen. Aanmelden U kunt zich vooraf aanmelden
via inloopspreekuur@bsr.nl. U wordt dan geholpen op het

vooraf afgesproken tijdstip. Voor de afspraak is 20 minuten
gereserveerd. Vermeld in de mail uw subjectnummer (staat
op het aanslagbiljet), het onderwerp waar u vragen over heeft
en uw voorkeurstijd. U kunt ook gewoon binnen lopen. Het kan
dan voorkomen dat u moet wachten tot er een medewerker
beschikbaar is. Neem in alle gevallen uw aanslagbiljet
mee! Kijk op www.bsr.nl of bel met (0344) 704704.

Dorpsgesprek Rhenoy
U bent woensdag 7 maart welkom in de Betuwepoort in
Rhenoy (Kornelis van Wijnenstraat 1). De avond start om
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Voor meer informatie
www.gemeentewestbetuwe.nl.

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

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

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
● Deil: Appelhof 2 – verbouwen van kantoor tot bovenwoning, 21/02

Vergunningen

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)

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

● Geldermalsen: Glorie van Holland 26 – plaatsen van demontabel tuinhuisje, 22/02

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?

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

● Tricht: Brugsteeg 3 – veranderen van geitenhouderij, 22/02

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/

Milieu

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

Ontheﬃng APV (bezwaar mogelijk)

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

● Knooppunt Deil, 21/02

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 2 maart 2018 op afspraak ter inzage.

APV ontheﬃng geluidshinder verleend voor onderhoudswerkzaamheden aan de verbindingsweg tussen de A2 en de A15 richting Gorinchem in de periode van 9 tot 22 april

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Geldermalsen: Tielerweg 48 – ingegraven beregening en fertigatiesysteem fruitboomgaard, 15/02

2018 gedurende 2 avonden en nachten

Overige vergunningen

● Geldermalsen: Genteldijk – uitbreiden van tijdelijk schoolgebouw, 16/02

Vergunning verleend

● Geldermalsen: Poppelenburgerstraat 46 – bouwen van bijgebouw, 19/02

● Kermis op de Kostverlorenkade in Geldermalsen van 9 mei t/m 12 mei 2018.

● Geldermalsen: De Buytenplaets, kavel 4 – bouwen van vrijstaande woning, 19/02

● Kermis op het Dorpsplein in Beesd van 7 juni t/m 9 juni 2018.

● Geldermalsen: Plettenburglaan 16 – bouwen in afwijking met verleende vergunning, 20/02
● Geldermalsen: Plettenburglaan 16 – realiseren van nieuwbouw SAB fase 2 milieudeel,
16/2
● Geldermalsen: Boomkamp 7 – plaatsen van dakkapel voorgevel, 21/02
● Enspijk: Polderdijk 2 – plaatsen van gevelreclame, 16/02
● Deil: Vergdstraat 7 – plaatsen van dakkapel, 16/02
● Beesd: Middenstraat 63 – plaatsen van dakkapel, 21/02
● Meteren: Dingshof 11 – bouwen van woning, 21/02
● Meteren: Voorburcht 3a – plaatsen van dakkapel, 22/02
Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

Tijdelijke verkeersmaatregelen kermis:
● Vanaf zondag 6 mei t/m maandag 14 mei 2018 wordt het parkeerterrein aan de Kostverloren kade beschikbaar gesteld voor de kermis.
● Vanaf woensdag 9 mei t/m zaterdag 12 mei wordt een parkeer- en stopverbod ingesteld
aan weerszijden van de Kostverlorenkade.
● Vanaf zondag 3 juni t/m maandag 11 juni 2018 wordt het Dorpsplein in Beesd beschikbaar
gesteld voor de kermis

Vergunning
● Maatschap van der Koppel mag een Open dag Boerderij houden op 14 april 2018 van
10.00 tot 16.00 uur aan de Rijksstraatweg 76 in Meteren.

● Geldermalsen: Geldersestraat 89 – aanleggen van inrit, 20/02

● Stiefbeenmarkt Tricht op 12 mei 2018 van 06.00 tot 15.00 uur aan de Kerkstraat 6 in Tricht.

● Rumpt: Rijksweg A15 4 – plaatsen van overkapping voor snellaadstation voor

● Wielertoerclub De Lingerenners houdt een recreatieve tijdrit op 10 juni van 08.00 tot 13.00

elektrische voertuigen, 20/02

uur op het parcours Panweg, Bulkgraaf, Kweldam, Polsteeg en Ruitersweg in Enspijk.
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Wegafzetting

samenwerking Wmo/Jeugd (DVO) | Uitwerkingsplan Schuldpreventie Geldermalsen

● Wielertoerclub De Lingerenners zet tijdens een recreatieve tijdrit op 10 juni van 08.00

‘Rondkomen’ | Rondvraag | Sluiting

ot 13.00 uur de wegen af op de Panweg, hoek Panweg Deilsegraaf, hoek Kweldam
Bulkgraaf, hoek Kweldam Polsteeg en hoek Polsteeg Ruitersweg. Verkeer wordt gefa-

Agendapunten uitgelicht:

seerd doorgelaten wanneer er geen wielrenners passeren.

● Stand van zaken huisvesting en integratie statushouder
Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Samenleving de gemeenteraad

Collectevergunning

te adviseren kennis te nemen van de stand van zaken huisvesting en integratie status-

● Stichting Ontmoeting krijgt toestemming om in de week van 6 t/m 12 mei 2018 te collecte-

houders.
● Regionale samenwerking Wmo/Jeugd (DVO)

ren in de gemeente Geldermalsen

Het college heeft actief geparticipeerd in de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien

Melding

van het opstellen van deze DVO (dienstverleningsovereenkomst) en is daarbij opgetrok-

● Scouting Graaf van Gelre mag het Welpenweekend organiseren van 16 maart 19.00 uur tot
17 maart 2018 19.00 uur aan de Burgemeester Roosevelt van de Venlaan 13A in Geldermalsen.

ken met de colleges van Neerijnen en Lingewaal. Het college is vol vertrouwen over de
meerwaarde van deze regionale samenwerking met acht gemeenten bij het zo eﬀectief,
eﬃciënt en inwonervriendelijk (op maat) uitvoeren van de Wmo en de Jeugdwet en daarbij

Incidentele festiviteiten

met continuïteit voortbouwen op de in de afgelopen jaren vergaarde kennis en ervaring op

● Café ’t Koetshuis (Kerkstraat 1 in Tricht) mag een meezingavond organiseren op 31 maart
2018 van 20.00 tot 24.00 uur.

het gebied van inkoop.
Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Samenleving de gemeenteraad
te adviseren kennis te nemen van de deﬁnitieve dienstverleningsovereenkomst Wmo/

U bent welkom

Jeugd waartoe de colleges van B&W van acht gemeenten besloten hebben.
● Uitwerkingsplan Schuldpreventie Geldermalsen ‘Rondkomen’

Iedere dinsdag vergaderen raadsleden. Vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Samenleving de gemeenteraad

plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

te adviseren kennis te nemen van het uitwerkingsplan schuldpreventie Geldermalsen

Beeldvorming op de 3e dinsdag van de maand. Oordeelsvorming op de 1e en 2e dinsdag

‘Rondkomen’. De andere verbeterplannen, die beleidsintensiever zijn, zal het college op-

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

pakken in goed overleg met de fusiepartners (in de harmonisatiegesprekken) om daarmee

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

vanaf 2019 nadere slagen te maken in de schuldpreventie van West Betuwe.

op met de Griﬃe, telefoon (0345) 58 66 11.
De gemeenteraad werkt digitaal. Ook niet raadsleden kunnen toegang krijgen tot openbare
stukken. PC: www.ibabs.eu > iBabs login > site: Geldermalsen, emailadres: burger,

Bekendmakingen

wachtwoord: burger. Of download iBabs-pro voor smartphone of Ipad. Stukken van de

Vastgestelde belastingverordeningen

vergaderingen zijn een week voorafgaand aan de vergadering in te zien via iBabs,

Het college van burgemeester en wethouders deelt mede dat de gemeenteraad in zijn

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

vergadering van 19 december 2017 de volgende belastingverordeningen heeft vastgesteld.

Gemeente RA AD
Raadscommissie Grondgebied
Dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur - raadzaal

● Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2018
commissie vergadering

Afspraak maken

Oordeelsvorming

● Verordening hondenbelasting gemeente Geldermalsen 2018
● Verordening rioolheﬃng gemeente Geldermalsen 2018
● Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geldermalsen 2018

Voorzitter Johan van den Brink

● Verordening marktgelden gemeente Geldermalsen 2018

● Agenda Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers | Vaststellen agenda 6 maart

● Verordening toeristenbelasting gemeente Geldermalsen 2018

2018 | Vaststellen verslag en actielijst 9 januari 2018
● Raadsvoorstellen Vernieuwing voetgangersgebied Geldersestraat | Bestemmingsplan

● Legesverordening gemeente Geldermalsen 2018
● Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2018

“Beesd 2018”
● Informatienota’s Bestemmingsplan “Buitengebied 2018” | Lange Termijn Agenda
voortgangsrapportage peildatum 31 december 2018 | Motie Top 5 ﬁets knelpunten

● Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 23 januari
2018 de ‘Eerste wijziging legesverordening gemeente Geldermalsen 2018’ vastgesteld.

● Ter kennisname gelegde stukken en informatie Uitspraak rechtbank inzake
geuroverlast Avri-terrein | Ondertekening MER/OTB | Rondvraag | Sluiting

● De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 januari 2018 de ”Eerste wijziging
verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2018” vastgesteld.

Agendapunten uitgelicht:
● Vernieuwing voetgangersgebied Geldersestraat

Het betreft hier een verlaging van de eerder vastgestelde voorlopige tarieven onroerendezaakbelastingen 2018.

Op 12 december informeerde het college van B&W de raad over de plannen m.b.t.

De verordeningen zijn op 1 januari 2018 inwerking getreden. De digitale verordeningen zijn

vernieuwing van het voetgangersgebied in de Geldersestraat te Geldermalsen. Deze

te raadplegen via de website: www.overheid.nl > lokale wet en regelgeving > postcode 4191

plannen zijn verder uitgewerkt. In dit raadsvoorstel vraagt het college van B&W de

> gemeente.

gemeenteraad in te stemmen (realisatiebesluit) met het thans voorliggende plan voor de
integrale vernieuwing van het voetgangersgebied in de Geldersestraat en daarvoor een

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen vastgesteld

investeringskrediet beschikbaar te stellen van 650.000 euro (excl. BTW).

● Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 14 november

● Bestemmingsplan ‘Beesd 2018’

2017 het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2018 vastge-

De gemeente moet beschikken over actuele bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan

steld. Het digitale besluit is te raadplegen via de website: www.geldermalsen.nl > beleid >

Beesd dient geactualiseerd te worden. In de periode van de terinzagelegging van het

verordeningen.

ontwerpbestemmingsplan zijn dertien zienswijzen binnen de termijn van de terinzagelegging ingediend. Op basis van de bij dit voorstel behorende nota van zienswijzen wordt de
gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan ‘Beesd 2018’ gewijzigd vast te stellen.
● Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’

Verkiezingen

om het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ vrij te geven voor de

Gemeenteraadsverkiezingen 21 november
Huiswerk voor deelnemende partijen

inspraak en het wettelijk vooroverleg.

Registreren

In deze nota informeert het college van B&W de gemeenteraad over het collegebesluit

● Motie top 5 ﬁetsknelpunten

Lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) willen

De gemeenteraad diende 9 november 2017 een motie in waarin het college van B&W

deelnemen moeten zich laten registreren bij het Centraal Stembureau (CS). Dit geldt voor

wordt gevraagd in overleg met Lingewaal en Neerijnen te komen met een plan van aan-

alle plaatselijke partijen, ongeacht of ze nu al zitting hebben in de gemeenteraden van de

pak om de top 5 van ﬁetsknelpunten in de nieuwe gemeente West Betuwe aan te pakken.

fusiegemeenten of niet. De Kieswet stelt hiervoor een aantal eisen:

Er is een informatienota gemaakt waarin de stand van zaken.

● Het moet gaan om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dat moet blijken uit

Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur - commissiekamer 3
voorzitter Frank Broedelet
● Agenda Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers | Vaststellen agenda 06-032018 | Vaststellen verslag en actielijst 04-12-2017 | Lange Termijn Agenda
● Informatienota’s Stand van zaken huisvesting en integratie statushouders | Regionale

een aan te leveren notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
en een bewijs van inschrijving in het handelsregister.
● Betaling van een waarborgsom van 112,50 euro. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst krijgt men deze waarborgsom terug.
● Inleveren van een verklaring van de politieke groepering waarin haar gemachtigde en
plaatsvervangende gemachtigde voor het onderhouden van de contacten met het CS
worden aangewezen.
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● Verklaring van voorgenomen vestiging: kandidaten die niet in de nieuwe gemeente West

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of
voor de provinciale staten van de provincie Gelderland hebben ‘doorwerking’. Opnieuw
registreren is hier niet nodig. Advies bij twijfel: contact opnemen met het Centraal
Stembureau.

Betuwe wonen, moeten aangeven dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in
deze gemeente te vestigen
● Machtiging tot plaatsen aanduiding boven lijst: degene die de kandidatenlijst inlevert moet
gemachtigd zijn de naam van de deelnemende partij aan deze lijst te koppelen
● Ondersteuningsverklaringen

Wanneer, wat precies?

● Bewijs betaling waarborgsom (225 euro): wordt terugbetaald als de deelnemende partij

In april 2018 worden de exacte data bekend van wanneer iets (uiterlijk) gedaan moet
worden of ingeleverd moet zijn. Dit maakt de Kiesraad bekend. Deze informatie is dan ook
te vinden op www.gemeentewestbetuwe.nl via de 2de nieuwsbrief voor politieke partijen.

minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als blijkt dat geen geldige lijst is ingeleverd.
Partijen kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk met één lijst te komen met daarboven
een samenvoeging van hun partijnamen of afkortingen daarvan. Een lijstcombinatie met

Om vast te weten

afzonderlijke lijsten is wettelijk niet meer toegestaan.

Naast het zich als deelnemende partij laten registreren is straks één van de belangrijkste
acties het indienen van een kandidatenlijst (maximaal 50 kandidaten). Daar hoort een aantal

Meer weten?

bijlagen bij.

Centraal Stembureau West Betuwe (CS): Email: stembureau@geldermalsen.nl | Telefoon:

● Instemmingsverklaring van elke afzonderlijke kandidaat

0345-586640 | Contactpersoon: Sander Theunissen | Website: www.gemeentewestbetuwe.nl

● Kopie legitimatiebewijs van elke afzonderlijke kandidaat

(zoek op verkiezingen 21 november)

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 09 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 2 maart 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Geldermalsen

Tielerweg 48

aanleg: een ingegraven beregening en
fertigatiesysteem fruitboomgaard

Geldermalsen

Genteldijk

15/02

bouwen: het uitbreiden van een tijdelijk
schoolgebouw

16/02

Geldermalsen

Poppelenburgerstraat 46 bouwen: het bouwen van een bijgebouw

Geldermalsen

De Buytenplaets, kavel 4 bouwen:het bouwen van een vrijstaande woning 19/02

Geldermalsen

Plettenburglaan 16

bouwen: het bouwen in afwijking met verleende
vergunning

Geldermalsen

Plettenburglaan 16

Boomkamp 7

20/02

milieu: het realiseren van nieuwbouw SAB
fase 2 milieudeel

Geldermalsen

19/02

16/2

bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorgevel

21/02

Enspijk

Polderdijk 2

bouwen,reclame:het plaatsen van gevelreclame 16/02

Deil

Vergdstraat 7

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

16/02

Beesd

Middenstraat 63

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

21/02

Meteren

Dingshof 11

bouwen: het bouwen van een woning

21/02

Meteren

Voorburcht 3a

bouwen: het plaatsen van een dakkapel

22/02

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Geldersestraat 89

aanleg: het aanleggen van een inrit

Rumpt

Rijksweg A15 4

bouwen: het plaatsen van een overkapping

20/02

voor een snellaadstation voor elektrische
voertuigen

20/02

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
Deil
Appelhof 2
bouwen, RO: het verbouwen van een kantoor
tot bovenwoning

21/02

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen
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Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Glorie van Holland 26

bouwen: het plaatsen van een demontabel
tuinhuisje

22/02

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Tricht

Brugsteeg 3

het veranderen van een geitenhouderij

22/02

Ontheffing APV (bezwaar mogelijk)
Knooppunt Deil

21/02

APV ontheffing geluidshinder verleend voor onderhoudswerkzaamheden aan de verbindingsweg tussen
de A2 en de A15 richting Gorinchem in de periode van 9 tot 22 april 2018 gedurende 2 avonden en
nachten

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

