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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.

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
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?

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

Verklaring van geen bezwaar
● Raceﬁets Tour Club Het Kasteel Vleuten Haarzuilens voor het ﬁetsen van de Zomer Tour
op 23 juni 2018 door de gemeente Geldermalsen.
● Lions Club voor het rijden van de Lions Bloesemtocht met auto’s en (taxi) rolstoelbussen
op 17 april 2018 door de gemeente Geldermalsen.

Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende

Melding incidentele festiviteit

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

● Laco Sporthal de Randhorst mag een besloten Gala feest organiseren op 23 februari

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

2018 van 20.00 tot 23.00 uur aan de van Hogendorpstraat 17 te Geldermalsen.

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

Melding klein evenement

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 23 februari 2018 op afspraak ter inzage.

● De Kwieke Kwekers mag een klein evenement organiseren op 24 maart 2018 van 20.00
tot 23.00 uur aan het Club gebouw Nut en Sport aan de Rijksstraatweg te Meteren.

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)

Vergunning

● Deil: ’t Oosteneind 1c 01 – inpandige verbouwing in schuur tbv vergroten bestaande

● Stichting Toneelgroep T-jater houdt een openluchttheater in het teken van Pasen en lente.

b&b, 09/02
● Geldermalsen: Kruiwiel 15 – uitbreiden van woning, 13/02
● Geldermalsen: Burg. Verweijlaan 2 – verbouwing van bergruimte, 14/02

Het evenement vindt plaats op het Marktplein in Geldermalsen op 30 maart 2018 tussen
20.30 tot 22.30 uur.
● Protestantse Gemeente Beesd organiseert een Paasnachttocht van 31 maart vanaf 20.00
uur tot 1 april 2018 06.00 uur.

Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

Onthefﬁng

● Beesd: Stationsweg 8 – plaatsen van diverse reclame elementen, 15/02

● Stichting Festivate mag driehoek reclameborden plaatsen in de periode 19 februari tot en

● Geldermalsen: Koningsweg 3a – vergroten van woning, 09/02
● Rhenoy: Haarakker 40 – plaatsen van erfafscheiding, 06/02
Verleend

met 28 februari 2018 en van 23 maart tot en met 1 april 2018.

Verkeer

Omgevingsvergunningen (beroep mogelijk)

Mededeling bekendmaking

● Beesd: Dr. A. Kuyperweg 53 – bouwen van woning, 12/02

In verband met ingrijpende werkzaamheden aan het spoor tussen Geldermalsen en

Milieu
Bekendmaking APV en Wm ontheﬃngen Stoken
● Op 13 februari 2018 is een stookontheﬃng verleend voor het verstoken van snoeihout,
Koorngraaf 1 te Gellicum. Tegen de ontheﬃng voor het verbranden van snoeihout in de
periode 1 november 2017 – 1 juni 2018 kunnen belanghebbende bezwaar indienen. Kijk
voor meer informatie op internet bij Zienswijze, bezwaar & beroep.

Leerdam zijn er de komende weken diverse spoorwegovergangen afgesloten.
Het betreft de volgende overwegen:
● Overweg St. Janssteeg afgesloten van vrijdag 23 februari 21.00 uur tot maandag 5 maart
06.00 uur;
● Overweg Prinkel afgesloten van vrijdag 23 februari 21.00 uur tot maandag 5 maart 06.00
uur;
● Overweg Oude Waag afgesloten van vrijdag 23 februari 21.00 uur tot maandag 5 maart
06.00 uur;

Overige vergunningen

● Overweg Langstraat afgesloten van zaterdag 24 februari 12.00 uur tot maandag 26 febru-

Nummerbeschikking

● Overweg Parkweg afgesloten van zondag 25 februari 12.00 uur tot maandag 26 februari

ari 06.00 uur en van maandag 26 februari 06.00 uur tot zondag 27 februari 00.00 uur is de
overweg af en toe enkele minuten dicht i.v.m. werktreinen;

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

00.00 uur en op dinsdag 27 februari tussen 09.00 en 15.00 uur. Verder is de overweg

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

Parkweg in de periode van dinsdag 27 februari 15.00 uur tot vrijdag 2 maart 01.00 uur af

● Beesd: Ridderslag 5 en 7, per 5 februari 2018 | Homburg 13, per 7 februari 2018 | Dr. A.
Kuyperweg 53, per 12 februari 2018
Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

en toe enkele minuten dicht i.v.m. werktreinen;
● Overweg De Paay afgesloten van maandag 26 februari 00.00 uur tot dinsdag 27 februari
05.00 uur en van dinsdag 27 februari 15.00 uur tot vrijdag 1 maart 01.00 uur;
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● Overweg Tiendweg afgesloten van maandag 26 februari 00.00 uur tot mandag 5 maart
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rende damwand/beschoeiing tegenover Lingedijk 70 in Rhenoy af te wijzen. U kunt als
belanghebbende de stukken op afspraak komen inzien.

● Als laatste is de overweg Bredestraat-Voetakkerweg in Meteren is afgesloten van zaterdag 3 maart 00.00 uur tot maandag 5 maart 06.00 uur

13 maart inloopspreekuur

Omleidingsroutes worden aangeven. Nadere inlichtingen: ProRail afdeling

Voor vragen aanslag lokale belastingen en WOZ-beschikking

Publiekscontacten; Telefoon: 0800 - 776 72 45; Email: www.prorail.nl/contact.

Op dinsdagochtend 13 maart 2018 houdt Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) van

U bent welkom

8.30 t/m 12.30 uur inloop spreekuren in het gemeentehuis van gemeente Geldermalsen,
Kuipershof 2 in Geldermalsen.

Agenda commissie voor bezwaarschriften

Aanmelden U kunt zich vooraf aanmelden via inloopspreekuur@bsr.nl. U wordt dan

De commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat

geholpen op het vooraf afgesproken tijdstip. Voor de afspraak is 20 minuten gereserveerd.

in haar openbare vergadering van dinsdag 6 maart 2018 het volgende bezwaarschrift zal

Vermeld in de mail uw subjectnummer (staat op het aanslagbiljet), het onderwerp waar

worden behandeld:

u vragen over heeft en uw voorkeurstijd. U kunt ook gewoon binnen lopen. Het kan dan

● 20.00 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college om de aanvraag voor

voorkomen dat u moet wachten tot er een medewerker beschikbaar is. Neem in alle

het vervangen en vergroten van een boothuis en het vervangen van de huidige waterke-

Meer weten?

Op

gevallen uw aanslagbiljet mee! Kijk op www.bsr.nl of bel met (0344) 704704.

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 22 februari 2018

Bouwen & Ruimte

week 08 2018

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 23 februari 2018 op afspraak ter inzage.

Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Deil

’t Oosteneind 1c 01

bouwen: een inpandige verbouwing in de schuur
tbv vergroten bestaande b&b

09/02

Geldermalsen

Kruiwiel 15

bouwen: het uitbreiden van de woning

13/02

Geldermalsen

Burg. Verweijlaan 2

bouwen: een verbouwing van de bergruimte

14/02

Verleend

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Beesd

Stationsweg 8

bouwen, reclame: plaatsen van diverse
reclame elementen

15/02
09/02

Geldermalsen

Koningsweg 3a

bouwen, RO: het vergroten van de woning

Rhenoy

Haarakker 40

bouwen, RO: het plaatsen van een

Verleend

locatie

erfafscheiding

06/02

omschrijving

datum

bouw, RO: het bouwen van een woning

12/02

Omgevingsvergunningen (beroep mogelijk)
Beesd

Dr. A. Kuyperweg 53

Bekendmaking APV en Wm ontheffingen Stoken


Op 13-02-2018 is een stookontheffing verleend voor het verstoken van snoeihout aan A.H. van Baalen-Roebers,
Koorngraaf 1 te Gellicum.
Tegen de ontheffing voor het verbranden van snoeihout in de periode 1 november 2017 – 1 juni 2018 kunnen
belanghebbende bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie op internet bij Zienswijze, bezwaar & beroep.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

