donderdag 5 april 2018

MAAK
AFSPRAAK

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.

West Betuwe
Dorpsgesprekken bidbook
West Betuwe
Op weg naar de fusie willen we samen met u een agenda
voor de toekomst opstellen. Hoe denken inwoners over
hun leefomgeving en over de nieuwe gemeente? De
toekomst van uw dorp binnen West Betuwe ligt in uw
handen. Kom daarom naar het dorpsgesprek.
In onderstaand schema staat een overzicht van
de laatste vier dorpsgesprekken in gemeente
Geldermalsen. De gesprekken starten om 19.30
uur (inloop vanaf 19.00 uur). In Gellicum start het
dorpsgesprek om 20.00 uur.

Datum

Plaats

Locatie

9 april

Gellicum

Buurthuis Gellicum
Kerkweg 1

9 april

Rumpt

Dorpshuis Albertine
R.M. van Gellicumstraat 3

11 april

Tricht

Dorpshuis Tricht
Pr. Johan Frisoplaats 1

18 april

Acquoy

Ver.gebouw De Schakel
Lingedijk 60-62

Meer informatie over de fusie en het bidbooktraject vindt
u op www.gemeentewestbetuwe.nl.

west
betuwe

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

Overige vergunningen

Vergunningen

Nummerbeschikking

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

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

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

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

heeft via www.omgevingsloket.nl.

● Geldermalsen: De Elzenhof 1, per 28 maart 2018 | Dijksmanszoet 2a, per 29 maart 2018

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

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

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

Vergunning

verleende vergunningen of over het inzien van hiervan en/of het maken van een afspraak

● Oranjevereniging Meteren heeft vergunning voor het houden van de Koningsdag

neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344)
579314 of info@odrivierenland.nl.
Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 6 april 2018 op afspraak ter inzage.

festiviteiten van 20 april t/m 28 april 2018 in een tent op het veld naast de
Kalenbergseplas aan de Verlengde Bredestraat in Meteren.
● Oranjevereniging Deil heeft vergunning voor het houden van Koningsdag in Deil op
27 april 2018 van 10.00 tot 20.00 uur. Het evenement vindt plaats in de speeltuin op

Aangevraagd
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
● Deil Krugerstraat/ Watermolenweg: asfalteerwerkzaamheden, 26/03
● Meteren Oosterhof 55: bouwen van woning en aanleggen inrit, 26/03

Beemdstraat 2a in Deil. Er worden activiteiten en een optocht gehouden ter hoogte van
de Beemdstraat 2a in Deil.
● Gereformeerde Gemeente Tricht- Geldermalsen heeft vergunning om de Betuwse
Lentetocht te houden. Het betreft een auto- en ﬁetstocht op 5 mei 2018 van 9.00 tot 18.00
uur. Het evenement start en eindigt op Laageinde 15a in Geldermalsen en heeft drie

Verleend
Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
● Deil ’t Oosteneind 1c 01: inpandig verbouwen van deel van schuur tot B&B, 22/03
● Geldermalsen De Elzenhof 1: bouwen van bedrijfspand, 28/03
● Geldermalsen Geldersestraat 126: realiseren van inrit (kant Berkelstraat), 27/03
Ontheﬃng APV (bezwaar mogelijk)
● Geldermalsen spoortrajecten: Zaltbommel-Culemborg | Geldermalsen-Leerdam |
Betuwespoorlijn ten zuiden van Meteren
APV ontheﬃng geluidshinder verleend aan Swietelsky Rail Benelux BV voor
werkzaamheden aan het spoor. Van vrijdag 6 april 21.00 uur tot maandag 9 april 2018,
06.00 uur.

posten, op de Molenkampsestraat 14 in Enspijk, de Oude Hoevenseweg 8 in Tricht en op
de Lingedijk 7 in Buurmalsen.
● Commissie dorpsmarkt Enspijk houdt Dorpsmarkt Enspijk op 16 juni 2018 van 17.00 tot
21.00 uur ter hoogte van Lepelstraat 3-5 in Enspijk.

Verkeersmaatregelen
● Oranjevereniging Meteren mag een gedeelte van de Verlengde Bredestraat afsluiten
tijdens de optocht op 27 april 2018 van 13.00 tot 14.30 uur.
● Tijdens Betuwse Lentetocht op 5 mei wordt de weg, ter hoogte van Laageinde 15a in
Geldermalsen, afgesloten.
● Commissie dorpsmarkt Enspijk sluit in verband met de Dorpsmarkt Enspijk op 16 juni
2018 de Lepelstraat tussen huisnummer 3 en 5 en de verbinding naar de Dorpsstraat in
Enspijk af tussen 9.00 en 23.00 uur.

donderdag 5 april 2018

MAAK
AFSPRAAK

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

Verklaring van geen bezwaar

Geldermalsen: Geldersestraat

● Fietsclub Maximus mag op 17 juni 2018 tussen 8.00 en 15.00 uur ﬁetsend een route

● De gemeente Geldermalsen is bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de

volgen door de gemeente Geldermalsen.

Geldersestraat. Vooruitlopend op de herinrichting worden werkzaamheden verricht aan
de bestaande nuts voorzieningen (gas en elektra). Volgens de huidige planning starten de

Melding

werkzaamheden in week 14 en zullen deze zijn afgerond medio juni 2018.

● Actiecomité t.b.v. het onderhoud van de Ned.Herv. Kerk Rumpt organiseert een braderie
op 28 mei 2018 van 16.00 tot 20.00 uur. Het evenement vindt plaats op het eigen terrein
in en rondom de Ned. Herv. Kerk aan de Middenstraat 43 in Rumpt.

Loterijvergunning

Contactpersoon gemeente: Joep van Alphen (0345) 58 66 11
Aannemer: Van Gelder | Contactpersoon: Maarten van Reeken 06-51080438

Speciale website wegwerkzaamheden
● Wegwerkzaamheden in gemeente Geldermalsen staan vermeld op de website

● Actiecomité t.b.v. het onderhoud van de Ned.Herv. Kerk in Rumpt organiseert een loterij.

http://www.bereikbaargelderland.nl. Ook wegafsluitingen bij evenementen worden hier

Loten verkopen mag vanaf 27 maart 2018. De trekking is tijdens de braderie op 28 mei

bekendgemaakt. Blijf op de hoogte en meld u aan voor een gratis email abonnement. U

2018 aan de Middenstraat 43 in Rumpt.

weet dan waar en wanneer er gewerkt wordt aan de weg!

● Commissie dorpsmarkt Enspijk organiseert een loterij. Loten verkopen mag vanaf 1 mei
2018, de trekking is tijdens de Dorpsmarkt Enspijk op 16 juni 2018.

Verkeer

U bent welkom
Iedere dinsdag vergaderen raadsleden. Vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden
plaats in het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

Mededeling

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

Verkeersbesluit Beesd

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 5 april 2018 het

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

volgende verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant:

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

● Het intrekken van de eerder genomen maatregelen op het Dorpsplein, Beesd;

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

● Het instellen van vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan beide zijden van de
ingang van de supermarkt middels het plaatsen van bord E06 uit bijlage 1 van het RVV

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

1990 en een kruis in het straatwerk;

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

● Het instellen van een kortparkeerzone op de parkeerstrook voor de ingang van de
supermarkt en aan de westzijde van het Dorpsplein Beesd middels het plaatsen van bord
E09zb en E09ze (max 1,5h) uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met tekst ma.
t/m zat. 8.00-20.00 uur en het aanbrengen van blauwe belijning;

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

Gemeente RA AD
commissie vergadering

Raadscommissie Bestuur en Middelen

Afspraak maken

E04 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bij de oostelijke ingang een onderbord met tekst

Dinsdag 10 april 2018 om 20.00 uur - raadzaal

Oordeelsvorming

“uitgezonderd vr. 8h-18h i.v.m. weekmarkt”;

Voorzitter Ed Goosens

● Het instellen van een parkeergelegenheid middels het plaatsen bij de ingangen van bord

● Het instellen van een inrijverbod bij de oostelijke ingang van het Dorpsplein op de vrijdag

● Agenda: Opening en mededelingen | Spreekrecht burgers |

middels het plaatsen van een klapbord C01 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord

Vaststellen agenda 10-04-2018 | Vaststellen verslag en actielijst 13-03-2018

met tekst “vr. 8h-18h” en “uitgezonderd marktvoertuigen”

Raadsvoorstellen: 1e begrotingswijziging 2018 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

● Het instellen van een strook voor laden/lossen aan de achterzijde van de supermarkt aan
de Achterstraat middels het plaatsen van bord E07 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

(BWB) | Harmonisatieplan IM/ICT | Herindeling (vast agendapunt 2018) | Rondvraag |
Sluiting

conform de bij dit besluit horende tekening.
Agendapunten uitgelicht:
Toelichting Door de uitbreiding van de supermarkt is het Dorpsplein heringericht.

● 1e begrotingswijziging 2018 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB)

Daarnaast is de bebording voor de weekmarkt en laden/lossen aangepast. Hiervoor is een

De begrotingswijziging houdt rekening met werkzaamheden die ook de West

nieuw verkeersbesluit nodig.

Betuwe gemeenten moeten doen ter voorbereiding op de Algemene verordening

Ter inzage & bezwaar Het verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 6 april

gegevensbescherming (AVG). In de gezamenlijke collegevergadering van de gemeente

2018 zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak).

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen is besloten om de hiermee samenhangende

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

kosten ten laste te brengen van het fusiebudget West Betuwe. De onderwerpen A, B, C,

bezwaar & beroep.

genoemd in het raadsvoorstel zijn onvermijdelijk als gevolg van wettelijke taken en D is
het gevolg van eerdere besluitvorming.

Wegwerkzaamheden

● Harmonisatieplan IM/ICT

Geldermalsen: Hondsgemet

Met dit raadsvoorstel beoogd het college van B&W een kwalitatief hoogwaardig

● Op het Hondsgemet in Geldermalsen wordt het kruispunt De Aaldor-De Kraaldert 2

applicatielandschap voor de gemeente West Betuwe en haar samenwerkingspartners, dat

weken afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente Geldermalsen is bezig met de

het mogelijk maakt om dienstverlening dichtbij en op maat aan inwoners te verlenen en

aanleg van de 2e ontsluitingsweg (De Kraaldert). Deze ontsluitingsweg verbindt de wegen

ook de gemeentelijke bedrijfsvoering te ondersteunen. Dekking van het harmonisatieplan

Plettenburglaan, De Iepenwei en De Aaldor met elkaar. Volgens de huidige planning

is mogelijk vanuit beschikbare middelen, het fusiebudget hoeft hier niet voor te worden

starten de werkzaamheden op 3 april en zullen deze zijn afgerond op 17 april 2018.

aangewend. Voorgesteld wordt de kosten voor de uitvoering van het harmonisatieplan te

Bereikbaarheid en omleiding:

dekken uit de ICT-reserve van Geldermalsen en bestaande ICT-vervangingsbudgetten

Omleidingsroutes worden aangeven. De bedrijfspanden zijn als volgt bereikbaar:

van de drie gemeenten. Het college van B&W vraagt de leden van de commissie Bestuur

o

De bedrijven De Aaldor 6 t/m 24 en 1 t/m 19 zijn bereikbaar via de normale route

en Middelen de gemeenteraad te adviseren kennis te nemen van het harmonisatieplan

Elzenhof-De Aaldor;

IM/ICT fase 2. Als mede in te stemmen met het aanwenden van de bestemmingsreserve

De bedrijven De Aaldor 26 t/m 32 zijn bereikbaar via de route Elzenhof-De Ooyen-

kapitaallasten ICT voor een bedrag van 1 miljoen euro voor de uitvoering van het

o

De Harpen;
o

harmonisatieplan IM/ICT fase 2.

De bedrijven De Harpen 6 is bereikbaar via de normale route Elzenhof-De OoyenDe Harpen;

● Herindeling (vast agendapunt 2018)
Burgemeester J. Staatsen praat met de leden van de commissie Bestuur en Middelen

Contactpersoon gemeente: Niels van Tiggelen (0345) 58 66 11

over het fusieproces.

Aannemer :Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. | Contactpersoon: Theo Pot 06-25751182

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 5 april 2018

Bouwen & Ruimte
Vergunningen

week 14 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 6 april 2018 op afspraak ter inzage.

Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Deil

Meteren

Verleend

Krugerstraat/
Watermolenweg

aanleg: de asfalteerwerkzaamheden

Oosterhof 55

bouwen, inrit: het bouwen van een woning

locatie

26/03

en aanleggen inrit

26/03

omschrijving

datum

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Deil

’t Oosteneind 1c 01

bouwen, RO: het inpandig verbouwen van een
deel van de schuur tot B&B

Geldermalsen

De Elzenhof 1

bouwen, inrit, RO: het bouwen van een
bedrijfspand

Geldermalsen

Geldersestraat 126

22/03

28/03

inrit: het realiseren van een inrit
(kant Berkelstraat)

27/03

Ontheffing APV (bezwaar mogelijk)
Geldermalsen

Spoortrajecten Zaltbommel-Culemborg,

Geldermalsen-Leerdam en Betuwespoorlijn ten zuiden van Meteren
APV ontheffing geluidshinder verleend aan: Swietelsky Rail Benelux BV voor werkzaamheden aan het spoor in
het weekend van vrijdag 6 april 2018, vanaf 21:00 uur tot maandag 9 april 2018, 06:00 uur

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

