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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.
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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 voorwerpen: Bromﬁetsplaatje ??-891-K
● Verloren voorwerpen: Armband merk Fope: vier kettinkjes wit- en geelgoud | Zwarte portemonnee met pasjes |
Zwarte portemonnee (klein) met pasjes | Autosleutel VW
aan pinguïn

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 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

● Beesd: Voorstraat 63a per 9 april 2018
Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen

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

Op zaterdag 21 april 2018 worden i.v.m. Rodekruisbloesemtocht de volgende afsluitingen

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

gerealiseerd:

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

● Acquoy: Parallelweg Provinciale weg | Lingedijk | Langendijk | Achterweg;

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

● Beesd: Voorstraat | Lingedijk | Slotstraat | Lingestraat | Voorstraat | Havendijk | Dr. A.

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

Kuyperweg;

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

● Buurmalsen: Rooimond | Nieuwe Steeg | Groeneweg;

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

● Deil: Koningsweg | Deilsedijk | ’t Oosteneind | Krooiweg | Krugerstraat | Pastoriestoep |

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 13 april 2018 op afspraak ter inzage.

Kerkstoep | Dorpstoep | Pr. Johan Frisostraat;
● Enspijk: Molenweg;

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Gellicum Vlietskant 15: bouwen van loods, 02/04
● Meteren Buitenhof 36: bouwen van veranda, 30/03

● Geldermalsen: Watermolenweg | Deilseweg | Oudenhof gedeelte N327 | Burg. Roozeveld van der Venlaan;
● Mariënwaerdt: Koeijsteeg | De Els | Biersteeg | Kloostersteeg | Notelaan | St. Janssteeg
| Prinkel;

● Meteren Wilhelminastraat 14a: aanpassen van dakkapel, 31/03

● Rhenoy: Lingedijk | Tiendweg | Dorpsstraat | Acquoyseweg | De Paay;

● Rhenoy Dorpsstraat 13: bouwen van bijgebouw (wijziging eerder verleende vergunning),

● Rumpt: Lingedijk | Molendijk | Dorpsdijk | Middenstraat | Polderdijk | R.M. van Gellicum-

04/04
● Rhenoy Dijkstraat 3: riet vervangen door pannen en herbouw hooiluik, 05/04

straat | Achterweg | Roodseweg;
● Tricht: Lingedijk | Nieuwsteeg | Langstraat | Appeldijk;
De afsluiting van bovenstaande wegen is nodig om de veiligheid van de vele wandelaars

Verleend

te waarborgen. De organisatie hoopt dat omwonenden hier begrip voor hebben. Eventuele

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

omleidingen en tijdelijke maatregelen worden met borden aangegeven.

● Geldermalsen Willem de Zwijgerweg 4: vernieuwen van dakramen, aanpassing dak
achterzijde en toegankelijkheid bestaande trapopgang, 29/03
● Geldermalsen Rijksstraatweg 69: vernieuwen van dakramen, aanpassing dak achterzijde
en toegankelijkheid bestaande trapopgang, 04/04

Vergunning
● Oranje Comité Rumpt organiseert Koningsdag Rumpt op 27 april 2018 van 13.30 tot
23.00 uur in en rond Dorpshuis Albertine aan de R.M. van Gellicumstraat 3 in Rumpt.
● Trichtse Oranjevereniging houdt Koningsdag op 27 april 2018 van 9.00 tot 18.00 uur. Het

Ontwerpbesluit ter inzage

evenement vindt plaats rondom Dorpshuis Tricht, Prins Johan Frisoplaats in Tricht met

Omgevingsvergunningen (zienswijze mogelijk)

optocht van 10.00 tot 11.00 uur.

● Deil Hooiweg 18: uitbreiden en veranderen van veehouderij, 03/04

● Oranjevereniging Ons Vorstenhuis in Buurmalsen houdt koningsdagfestiviteiten van
26 t/m 29 april 2018 vanuit de speeltuin in Buurmalsen ter hoogte van de Prins Willem

Buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
● Geldermalsen Tielerweg 48: aanleg waterleiding voor beregeningssysteem boomgaard, 03/04

Alexanderstraat.
● Het Nederlands Hervormd Kerkkoor Buurmalsen houdt een rommelmarkt voor het onderhoudsfonds van de Hervormde Kerk in Buurmalsen. Rommelmarkt vindt plaats op 19 mei

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
● Geldermalsen Herman Kuijkstraat 41: starten van slagerij, 03/04

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:

2018 van 9.00 tot 16.00 uur op de linkerhelft van de Kerklaan in Buurmalsen, er is ook
een vergunning voor een loterij. Loten verkopen mag al vanaf 3 april 2018.
● Actiecomité t.b.v. het onderhoud van de Ned.Herv. Kerk in Rumpt organiseert een loterij.
Loten verkopen mag vanaf 27 maart 2018. De trekking is tijdens de braderie op 26 mei
2018 aan de Middenstraat 43 in Rumpt en niet op 28 mei zoals in het Nieuwsblad Geldermalsen van 5 april vermeld stond.
● Korfbalvereniging CKV Animo organiseert een slotweek van 9 t/m 16 juni 2018 in een tent
op hun terrein aan de Randweg 5 in Geldermalsen.
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● Stichting de Betuwe Proeft heeft vergunning voor De Betuwe Proeft op 1 juli 2018. Het
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1. Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Dorpsplein 16 Beesd,

evenement vindt plaats in Kersenboomgaard de Oosterling op ’t Oosteneind 1c in Deil,

middels de plaatsing van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met

waar ook kleine tenten geplaatst worden.

een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager. Bovenstaande
conform de bij dit besluit behorende tekening.

Wegafsluiting

2. Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen recht meer heeft op

● Oranje Comité Rumpt sluit de R.M. van Gellicumstraat in Rumpt af tijdens Koningsdag in

de genoemde plaats.

Rumpt op 27 april 2018.
● Trichtse Oranjevereniging mag tijdens Koningsdag op 27 april 2018 de hoek Kerkstraat

Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag

/ Prins Johan Frisoplaats en de hoek Dr. van der Willigenstraat / Prins Johan Frisoplaats

voor een gehandicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een

afsluiten tijdens het evenement.

gehandicaptenparkeerkaart. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de

Verklaring van geen bezwaar
● Stichting Het Ei Sportief ontspannen mag namens Het Nederlandse Rode Kruis in de
nacht van 19-20 mei 2018 de gemeente Geldermalsen doorkruisen voor de estafetteloop
Den Helder - Maastricht

houder de zekerheid van een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.
Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 13-4-2018
zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak). Informatie
over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze, bezwaar &
beroep.

Melding klein evenement
● Scouting Graaf van Gelre in Geldermalsen mag op 14 april 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
de Scouting Doe Dag houden bij Scouting Graaf van Gelre aan de Burg. Rooseveldlaan

Activiteiten duurzaamheid

van de Venlaan 13A in Geldermalsen.
● De Kwieke Kwekers mogen een draaiavond organiseren op 14 april 2018 van 20.00 tot
24.00 uur in het Club gebouw Nut en Sport aan de Rijksstraatweg in Meteren.
● Stichting Speelotheek Geldermalsen mag een Kinderkledingbeurs organiseren op 14 april
2018 van 8.30 tot 11.00 uur in MFC de Pluk aan de Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen.

In De Knop kunnen inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen terecht voor informatie, workshops en bijeenkomsten over alles wat met
duurzaamheid te maken heeft.
● 19 april 19.00 uur

workshop Gasloos wonen - aanmelden verplicht

● 25 april 19.30 uur

Vrijwilligersbijeenkomst

www.hetnieuwewonenrivierenland.nl

Verkeer
Mededeling

Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.deknop.nl

Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Beesd
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 12 april 2018 het
volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

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 12 april 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 15 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 13 april 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Gellicum

Vlietskant 15

bouwen: het bouwen van een loods

02/04

Meteren

Buitenhof 36

bouwen: het bouwen van een veranda

30/03

Meteren

Wilhelminastraat 14a

bouwen: het aanpassen van een dakkapel

31/03

Rhenoy

Dorpsstraat 13

bouwen: bouwen van bijgebouw (wijziging
eerder verleende vergunning)

Rhenoy

Verleend

Dijkstraat 3

locatie

04/04

bouwen: het riet vervangen door pannen en
herbouw hooiluik

05/04

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Willem de Zwijgerweg 4

bouwen+monument: het vernieuwen van
dakramen, aanpassing dak achterzijde en
toegankelijkheid bestaande trapopgang

Geldermalsen

Rijksstraatweg 69

29/03

bouwen+monument: het vernieuwen van
dakramen, aanpassing dak aan de achterzijde
en toegankelijkheid bestaande trapopgang

04/04

omschrijving

datum

Ontwerpbesluit
ter inzage

locatie

Omgevingsvergunningen (zienswijze mogelijk)
Deil

Hooiweg 18

het uitbreiden en veranderen van de veehouderij 03/04

Buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Tielerweg 48

aanleg in te graven waterleiding voor
beregeningssysteem fruitboomgaard

03/04

Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit (Inzage)
Geldermalsen

Herman Kuijkstraat 41

het starten van een slagerij

03/04

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

