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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

Op weg naar West Betuwe
Bidbook
Op weg naar de fusie stellen we met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties een
agenda voor de toekomst op. Hoe denken zij over hun
leefomgeving en over de nieuwe gemeente? Alle input
verwerken we in een bidbook dat we eind 2018 aan de
huidige gemeenteraden aanbieden. Dit bidbook dient als
een leidraad voor de nieuwe gemeenteraad van West
Betuwe. Zo zien onze 26 kernen er uit en zo denken de
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties
erover.

Vlog your village wedstrijd
De wedstrijd ‘Vlog your village’ is van
start gegaan. Wij dagen de jongeren uit Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal uit een vlog over hun dorp
te maken. Zij kunnen hier een mooi geldbedrag mee
winnen.

Meer informatie
U vindt alle informatie over deze vlogwedstrijd op
www.vlogyourvillage.nl.

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe
een feit. Op weg daar naartoe stellen we met de
samenleving een agenda voor de toekomst op. Deze
vlogwedstrijd is hier een onderdeel van. We willen zien
wat jongeren bezig houdt in hun dorp. Waar zijn ze trots
op? Wat is er te doen? Wat kan beter? Dit mogen ze
laten zien in een vlog.

Dorpsgesprek Deil
Inwoners van Deil zijn maandag 19 maart welkom in
Dorpshuis Duyfhuis (Duyfhuisstraat 2). Hoe ziet u de
toekomst van uw dorp in de nieuwe gemeente? De
avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Voor
meer informatie: www.gemeentewestbetuwe.nl.

Prijsuitreiking
Jongeren mogen alleen of in een groepje van maximaal
vijf personen een vlog maken van 30 tot 180 seconden.
Ze kunnen deze tot 25 maart insturen naar
wedstrijd@vlogyourvillage.nl. De beste vloggers nodigen
wij uit voor de prijsuitreiking op het festival Festivate op
zaterdag 7 april. De grote winnaar van Vlog Your Village
wint 250 euro.

west
betuwe

Actueel in uw gemeente
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Er is in gemeente Geldermalsen op 21 maart 2018 geen
verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad. Vanaf 1
januari 2019 vormen gemeente Geldermalsen, Lingewaal
en Neerijnen samen de nieuwe gemeente West Betuwe.
De gemeenteraadsverkiezing voor deze toekomstige
gemeente wordt daarom gehouden op 21 november. U
kunt 21 maart wel stemmen voor het referendum. De
stempas hiervoor heeft u inmiddels ontvangen.

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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Gratis compost
Op 17 maart is de landelijke Compostdag. Dat
betekent gratis compost voor inwoners van gemeente
Geldermalsen. Inwoners kunnen tussen 9.00 en 12.00 uur

de gratis zakken compost afhalen bij de gemeentewerf
Geldermalsen, Rijnstraat 20 in Geldermalsen.
Met deze actie bedanken we de inwoners voor hun
inspanningen om gft- en groenafval te scheiden.
www.compostdag.nl

Duurzaamheidslening voor
huiseigenaren en huurders
Elke woningeigenaar of huurder in Geldermalsen kan vanaf
5 maart de Duurzaamheidslening aanvragen. De lening
is bedoeld voor het ﬁnancieren van energiebesparende
en levensloopbestendige maatregelen aan de woning.
De Duurzaamheidslening is een lening tegen gunstige
voorwaarden. U kunt de Duurzaamheidslening vanaf
5 maart 2018 aanvragen via de website van de Svn:
www.svn.nl/leningen/Geldermalsen/Duurzaamheidslening

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

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

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Beesd: Dr. A. Kuijperweg Beesd E 3786 – wijzigen van bestemmingsplan ten behoeve
van waterberging, 26/02
● Deil: Molenkamp – aanbrengen van ﬁlterbemaling ten behoeve van keuring brandstoftanks, 28/02

heeft via www.omgevingsloket.nl.

● Geldermalsen: Tielerweg 13 – uitbreiden van woning, 27/02

Is er een vergunning aangevraagd en wilt u deze inzien? Aangevraagde vergunningen

● Rhenoy: Lingedijk 70 – vervangen van oude terrasoverkapping, 27/02

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

Verleend

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)

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
● Geldermalsen: Plettenburglaan 16 – RO: bouwen in afwijking met verleende vergunning, 01/03

579314 of info@odrivierenland.nl.

● Geldermalsen: Poppelenburgerstraat 14a – aanvraag ontheﬃng voor bestemming, 28/02

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 9 maart 2018 op afspraak ter inzage.

● Meteren: Oosterhof 17 – bouwen van woning met garage/berging, 23/02
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● Geldermalsen: De Elzenhof 1 – bouwen van bedrijfspand, 28/02
● Tricht: Meersteeg 47 – herbouwen van stal, 27/02

Overige vergunningen
Vergunning
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Gemeente RA AD
Raadscommissie Bestuur en Middelen
Dinsdag 13 maart 2018 om 20.00 uur in de raadzaal
Voorzitter Ed Goossens
● Agenda: Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers |

● Van 12 t/m 15 juni wordt de Avondvierdaagse Tricht gehouden. Op dinsdag, woensdag en

commissie vergadering

Afspraak maken

Oordeelsvorming

Vaststellen agenda 13-03-2018 | Vaststellen verslag en actielijst

vrijdag is de start vanuit De Belder in Tricht. Op donderdag is de start vanuit de Malsen-

08-02-2018 | Lange Termijn Agenda

burg in Buurmalsen.

Raadsvoorstellen Beheer en exploitatie de Pluk | Brandweerzorgplan | Financiën en

● Stichting integreren doe je samen houdt een ontmoeting- en picknick evenement ‘Lekkers
aan de Linge’ op zaterdag 1 september 2018 van 19.00 tot 22.00 uur.
● Kerkvoogdij Nederlandse Hervormde Kerk Tricht heeft vergunning voor een loterij. De

organisatieontwikkeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | Planning & Controlcyclus 2018
Informatienotities Voortgang Logistieke Hotspot Gelderse Corridor en Logistics Valley |
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018-2021 | Rondvraag | Sluiting

start van de verkoop van loten is vanaf 1 maart 2018. De trekking is tijdens de StiefbeenAgendapunten uitgelicht:

markt op 12 mei 2018.
● Club Rodenburg, voor het houden van 7th Heaven Outdoor op 21 juli 2018 in en buiten de

● Beheer en exploitatie De Pluk
Op 4 december 2017 informeerde het college de raad over de ﬁnanciële situatie van de

discotheek Club Rodenburg in Beesd.
● Er is een vergunning afgegeven voor het houden van het wandelevenement ‘Samenloop
voor Hoop’ op 13 en 14 april 2018 in het Lingepark in Geldermalsen.

exploitatie van multifunctioneel centrum (MFC) De Pluk. Het college besloot een vervolgonderzoek in te stellen en de raad middels een onderzoeksrapport te informeren over de
feitelijke ﬁnanciële stand van zaken en inzage te geven in de oorzaken van het negatieve

Melding

ﬁnanciële resultaat. Het voorliggende raadsvoorstel biedt oplossingsrichtingen om te

● Voetbalvereniging Tricht voor het organiseren van een feestavond in de kantine op
17 maart 2018 van 18.00 tot 23.00 uur aan de Middelweg 54 in Tricht.

komen tot een duurzame beheerexploitatie van De Pluk. Het college van B&W vraagt
de leden van de commissies Samenleving en Bestuur en Middelen de gemeenteraad te
adviseren kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘beheer en exploitatie de Pluk’ en

Verkeer

de analyse te onderschrijven. Daarnaast stelt het college voor om samen met het stichtingsbestuur toe te werken naar een passende aansturing van MFC/ECG De Pluk in de

Mededeling bekendmaking

beheerfase. Hiervoor zijn verschillende oplossingsrichtingen.

Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

● Brandweerzorgplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 8 maart 2018 het

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur en Middelen kennis te

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

nemen van het concept Brandweerzorgplan en het voorlopige besluit van het Algemeen

● Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Hoogstraat 2 Beesd, middels

Bestuur VRGZ. Daarnaast vraagt het college in te stemmen met de bijgevoegde concept

de plaatsing van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een onderbord
met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager. Bovenstaande conform de bij dit
besluit behorende tekening.

zienswijze over het Brandweerzorgplan.
● Financiën en organisatieontwikkeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Het college en de burgemeester als AB-lid van de VRGZ beogen om, samen met de andere

● Het opheﬀen van bovenstaande maatregel indien de aanvrager geen recht meer heeft op
de genoemde plaats.

deelnemende gemeenten in de regio met de aanvullende bijdragen een sluitende begroting
voor de VRGZ in 2018 te bewerkstelligen. Door de dekkingsvoorstellen door te voeren en
het resterende tekort door de deelnemende gemeenten te laten opvangen, heeft de VRGZ

Toelichting Voor de bovengenoemde locatie is een geldige aanvraag

in 2018 een gezonde begroting. Tezamen met het verandertraject voor de organisatieont-

voor een gehandicaptenparkeerplaats ingediend door een houder van een

wikkeling resulteert dit in een ﬁnanciële en organisatorische positieve richting. Het college

gehandicaptenparkeerkaart. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geeft de

van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur en Middelen de gemeenteraad te

houder de zekerheid van een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning.

adviseren kennis te nemen van de gevraagde aanvullende ﬁnanciële bijdragen.
● Planning & Controlcyclus 2018

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt van 9 maart

Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur en Middelen in te stem-

t/m 20 april 2018 voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak).

men met een sobere uitvoering va de bloesemrapportage 2018. Alsmede in te stemmen

Informatie over bezwaarmogelijkheden staat op www.geldermalsen.nl bij Zienswijze,

met het vervangen van de oogstrapportage door een begrotingswijziging en een inhoude-

bezwaar & beroep.

lijke jaarverantwoording, te behandelen in de raadsvergadering van december 2018.

U bent welkom

● Voortgang Logistieke Hotspot Gelderse Corridor en Logistics Valley
Tijdens de kwartaalrapportage van de verbonden partijen is de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) in relatie tot de

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

Gelderse Corridor en Logistics Valley. In de informatienota staat in het kort de stand van zaken

plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

LHR beschreven mede in relatie met de provinciale gebiedsopgave Gelderse Corridor (GC).

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

● Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018-2021

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

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is geactualiseerd. Het beleid is in overeenstemming

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

met de Aanbestedingswet en bevat nu de bestuurlijke ambities op het gebied van duur-

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

zaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Tevens is het beleid samen

De gemeenteraad werkt digitaal. Ook niet raadsleden kunnen toegang krijgen tot openbare
stukken. PC: www.ibabs.eu > iBabs login > site: Geldermalsen, emailadres: burger,

met Neerijnen en Lingewaal geharmoniseerd met het oog op de vorming van de ge-

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

procedures bij hun inkopen en aanbestedingen waardoor er meer eenduidigheid is voor

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

de ondernemers in de regio.

meente West Betuwe. Bijna alle gemeenten in de regio Rivierenland hanteren nu dezelfde

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

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

week 10 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 9 maart 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Beesd Dr. A. Kuijperweg Beesd E 3786

RO: het wijzigen van het bestemmingsplan ten
behoeve van een waterberging

Deil

Molenkamp

milieu: het aanbrengen van filterbemaling ten
behoeve van keuring brandstoftanks

28/02
27/02

Geldermalsen

Tielerweg 13

bouwen: het uitbreiden van een woning

Rhenoy

Lingedijk 70

bouwen: het vervangen van de oude terras-

Verleend

locatie

26/02

overkapping

27/02

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Plettenburglaan 16

bouwen, RO: het bouwen in afwijking met
verleende vergunning

Meteren

Oosterhof 17

bouwen, RO: het bouwen van een woning
met garage/berging

Geldermalsen

01/03

23/02

Poppelenburgerstraat 14a RO: een aanvraag ontheffing voor een
bestemming

28/02

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
Tricht

Meersteeg 47

bouwen: het herbouwen van een stal

27/02

Geldermalsen

De Elzenhof 1

bouwen: het bouwen van een bedrijfspand

28/02
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