donderdag 12 juli 2018

MAAK
AFSPRAAK

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

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.

011101002 HieralleenPinnen Poster A4 Liggend.indd 1

08-03-13 10:38

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?
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 juli 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Acquoy Lingedijk 122: vervangen en Isoleren van rieten kap, 01/7
● Buurmalsen Rijksstraatweg 62a: beoordeling brandveilig gebruik slaapvertrekken loods,
04/7
● Geldermalsen Prinses Maximaplein 8: aanpassing op het dak voor plaatsen van gaskoeler, interne verbouwing en vervangen en plaatsen van reclame-elementen, 28/6
● Geldermalsen Iepenwei, perceel N1769: bouwen van bedrijfspand, 28/6
● Geldermalsen Notarisappel 4: realiseren aanbouw over 2 bouwlagen zijkant pand, 03/7
● Meteren Blankertseweg 15a: bouwen van schuur, 29/6
● Meteren bouwplan De Plantage: bouwen van 25 woningen met uitrit, 29/6
Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
● Beesd Oude Waag 57: bouwen van erker aan woning, 04/7
● Buurmalsen Burensedijk 13: tijdelijk gebruik van bijgebouw voor bewoning, 29/6
● Meteren Buitenbos 4: bouwen van woning, 02/7
Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)
● Meteren Dingshof 2a: plaatsen van overkapping, 05/7
Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn (bezwaar mogelijk)
● Buurmalsen Haagse Uitweg 5: vervangen van loods/opslag, 05/7
● Buurmalsen Burensedijk 13: renoveren van boerderij met bijgebouw, 05/7
● Tricht Middelweg 46: plaatsen van overkapping, erfafscheiding en vergroten uitweg, 28/6

Ontwerp wijzigingsplan Dr. A. Kuyperweg in Beesd

Met ingang van vrijdag 13 juli 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a Wro, bij het
Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis in Geldermalsen voor zes weken
het ontwerp wijzigingsplan ‘Dr.A.Kuyperweg ongenummerd Beesd’ ter inzage. Ook ligt het
ontwerp besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage. De ter inzage gelegde stukken
kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis in Geldermalsen

Meer weten?

www.geldermalsen.nl

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

(Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op
met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via (0344-) 579314 of info@odrivierenland.nl. De
planstukken zijn ook te raadplegen op www.geldermalsen.nl onder ‘bestemmingsplan inzien’.
Toelichting op de planstukken Het wijzigingsplan heeft tot doel de planologische basis
te leggen voor het vestigen van een agrarisch bouwvlak op het perceel Dr. A. Kuyperweg
ongenummerd te Beesd, teneinde de bedrijfsverplaatsing van de Homburg naar genoemde
locatie mogelijk te maken en de realisatie van een agrarische loods met bedrijfswoning op te
kunnen richten. Tevens maakt deze agrarische bedrijfsverplaatsing de ontwikkeling van het
bedrijventerrein Homburg Noord in Beesd mogelijk.
Bezwaar Gedurende de ter inzage legging van de planstukken (t/m donderdag 23 augustus
2018) kan iedereen een schriftelijke zienswijze (géén email) sturen naar het college van
burgemeester en wethouders. Indien u een mondelinge zienswijze wilt geven dient u
hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzage termijn, eerst een afspraak te
maken via het Klantencontactcentrum.

Overige vergunningen
Meldingen

● Stichting ‘Integreren doe je samen’ mag op 13 juli 2018 van 18.00 tot 21.00 uur een barbecue in het Lingepark organiseren op Achter ’t Veer in Geldermalsen.
● Stichting Speeltuin De Buitenhof mag op 24 juli 2018 van 14.30 tot 17.00 uur de opening
van de grote speeltuin tussen de Schagenhof en de Vesting in Meteren organiseren.
● Geels evenement mag op 29 september, 4 tot 7 oktober, 11 tot 14 oktober, 18 tot 21
oktober, 25 tot 28 oktober en 31 oktober 2018 de Halloween night tour organiseren op de
A. Kraalweg 40 in Beesd.

Vergunningen

● Vereniging TV Rhelico heeft vergunning voor het Tenniskamp van 7 juli 13.00 uur tot 8 juli
2018 14.00 uur. Ongeveer 36 deelnemers overnachten in verschillende kleine kampeertentjes op het terrein van TV Rhelico op de Boutensteinseweg 2A in Rumpt.
● Van maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus 2018 wordt de Vakantiespelweek georganiseerd
op het terrein gelegen aan voetbalvereniging Beesd, Sportstraat 7 in Beesd. Op dinsdag
14 augustus vinden er ook activiteiten plaats in het bos op landgoed Marienwaerdt. Van
woensdag 14 op donderdag 15 augustus is er een ontheﬃng verleend voor een overnachting en op vrijdag 17 augustus een ontheﬃng voor een kampvuur.
● Hockey Club Geldermalsen heeft vergunning voor het Trainingsweekend van 31 augustus
16.00 uur tot 1 september 2018 23.00 uur. Er komen ongeveer 170 deelnemers en er is
een frietwagen aanwezig op het terrein. Ze overnachten in verschillende kleine kampeertentjes op het terrein van HC Geldermalsen op Randweg 5 in Geldermalsen.

Onthefﬁng

● Er is een ontheﬃng verleend aan een buurtinitiatief voor een kampvuur langs de Linge in
de Heemtuin op 22 september van 19.00 tot 23.00 uur.

Op
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 28 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 13 juli 2018 op afspraak ter inzage.
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Acquoy

Lingedijk 122

bouwen, monument: het vervangen en
Isoleren van een rieten kap

Buurmalsen

Rijksstraatweg 62a

brandveilig gebruik: een beoordeling
Brandveilig gebruik slaapvertrekken loods

Geldermalsen

Prinses Maximaplein 8

01/7

04/7

bouwen en reclame: een aanpassing op het
dak voor het plaatsen van een gaskoeler, een
interne verbouwing en vervangen en plaatsen
van reclame-elementen

28/6
28/6

Geldermalsen

Iepenwei, perceel N1769

bouwen: het bouwen van een bedrijfspand

Geldermalsen

Notarisappel 4

bouwen: het realiseren van een aanbouw
Over 2 bouwlagen aan de zijkant van het pand

03/7
29/6

Meteren

Blankertseweg 15a

bouwen: het bouwen van een schuur

Meteren

bouwplan De Plantage

bouwen, uitrit: het bouwen van 25 woningen

Verleend

locatie

met uitrit

29/6

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Beesd

Oude Waag 57

bouwen: het bouwen van een erker aan de
woning

Buurmalsen

Burensedijk 13

04/7

strijdig gebruik bestemmingsplan: het
tijdelijk gebruik van het bijgebouw voor

Meteren

Buitenbos 4

bewoning

29/6

bouwen en RO: het bouwen van een woning

02/7

Omgevingsvergunningen buiten behandeling gelaten (bezwaar mogelijk)

Meteren

Dingshof 2a

bouwen: het plaatsen van een overkapping

05/7

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

Haagse Uitweg 5

bouwen: het vervangen van een loods/opslag

Buurmalsen

Burensedijk 13

bouwen en RO: het renoveren van de boerderij
met bijgebouw

Tricht

Middelweg 46

05/7

05/7

bouwen, uitweg: het plaatsen van een
Overkapping, erfafscheiding en vergroten uitweg 28/6

Overige vergunningen
Meldingen
Stichting Speeltuin De Buitenhof mag op 24 juli 2018 van 14.30 tot 17.00 uur de opening van de grote speeltuin
tussen de Schagenhof en de Vesting in Meteren organiseren.
Geels evenement mag op 29 september, 4-7 oktober, 11-14 oktober, 18 - 21 oktober, 25 – 28 oktober en 31
oktober 2018 de Halloween night tour organiseren op de A. Kraalweg 40 in Beesd.
Stichting ‘Integreren doe je samen’ mag op 13 juli 2018 van 18.00 tot 21.00 uur een barbecue in het Lingepark
organiseren op Achter ’t Veer in Geldermalsen.
Vergunningen
Vereniging TV Rhelico heeft vergunning voor het Tenniskamp van 7 juli 2018 om 13.00 uur tot 8 juli 2018 tot
14.00. Ongeveer 36 deelnemers overnachten in verschillende kleine kampeertentjes op het terrein van TV
Rhelico op de Boutensteinseweg 2A in Rumpt.
Hockey Club Geldermalsen heeft vergunning voor het Trainingsweekend van 31 augustus 2018 om 16.00 uur
tot 1 september 2018 tot 23.00 uur. Er komen ongeveer 170 deelnemers en er is een frietwagen aanwezig op
het terrein. Men overnacht in verschillende kleine kampeertentjes op het terrein van HC Geldermalsen op
Randweg 5 in Geldermalsen.
Van 13 tot en met vrijdag 17 augustus 2018 wordt de Vakantiespelweek georganiseerd op het terrein gelegen
aan voetbalvereniging Beesd, Sportstraat 7 in Beesd. Op dinsdag 14 augustus vinden er
ook activiteiten plaats in het bos op landgoed Marienwaerdt. Van woensdag 14 op 15 augustus is er een
ontheffing verleend voor een overnachting en op vrijdag 17 augustus een ontheffing voor een kampvuur.
Ontheffing
Er is een ontheffing verleend aan een buurtinitiatief voor een kampvuur langs de Linge in de Heemtuin op 22
september van 19.00 tot 23.00 uur.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

