donderdag 23 augustus 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
West Betuwe
Magazine West Betuwe
Komende week wordt het
vierde nummer van Magazine
West Betuwe verspreid in de
gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal. Ook in de
gemeentehuizen liggen enkele exemplaren klaar. U kunt
het magazine vanaf volgende week ook digitaal lezen
via www.gemeentewestbetuwe.nl

Inloopavonden bidbook West Betuwe
Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente
West Betuwe een feit. Op weg daar
west
naartoe stellen we met de samenleving
betuwe
een agenda voor de toekomst op. Dit
is het bidbook). In september gaan we weer langs alle
dorpen. Dit keer om het concept te bespreken.
Het afgelopen jaar kon u op diverse momenten
aangeven hoe u denkt over het dorp en de nieuwe
gemeente. Zo waren vorig jaar de ansichtkaartactie en de
dorpswandelingen. Dit jaar waren de dorpsgesprekken
en bijeenkomsten met speciﬁeke groepen. Alle input
is verwerkt in een voorlopige tekst per dorp voor in het
bidbook. Wij bespreken dit concept graag met u.
** locatie onder voorbehoud

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.

Iets nodig van de gemeente?
U kunt alleen op afspraak terecht
● Heeft u iets nodig van gemeente Geldermalsen? Bijvoor-

Planning
Daarvoor zijn in september de inloopavonden. U kunt
dan vragen stellen en een reactie geven op het concept
van uw dorp. U vindt deze voorlopige teksten op
www.westbetuwe.nl (onder bidbook > inloopavonden). In
onderstaand schema staat wanneer we in uw dorp zijn.
Digitaal reageren
U kunt ook reageren op het concept van uw dorp via een
digitaal formulier. Dit formulier vindt u op
www.westbetuwe.nl (onder bidbook > inloopavonden).

Bidbook West Betuwe
Het bidbook dient als leidraad voor de nieuwe
gemeenteraad van West Betuwe. Zo zien onze 26
dorpen er uit en zo denken de inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties over de toekomst
van hun leefomgeving en de gemeente West Betuwe.
We bieden het bidbook in december aan de huidige
gemeenteraden aan. Met het bidbook kan de nieuwe
gemeenteraad zich zo optimaal mogelijk inzetten voor
de samenleving.

Dorp

Datum

Tijdstip

Locatie

Geldermalsen

3-9

19.00-20.00 uur

Gemeentehuis

Meteren

3-9

20.30-21.30 uur

Dorpshuis Meteren

Rumpt

3-9

19.00-20.00 uur

Dorpshuis Albertine

Beesd

3-9

20.30-21.30 uur

Klokhuis Beesd

Gellicum

6-9

19.00-20.00 uur

Buurthuis Gellicum

Rhenoy

6-9

20.30-21.30 uur

De Betuwepoort

Enspijk

13-9

19.00-20.00 uur

Dorpskamer Enspijk

Deil

13-9

20.30-21.30 uur

Dorpshuis Duyfhuis

Buurmalsen

18-9

19.00-20.00 uur

Ons Eigen Gebouw

Tricht

18-9

20.30-21.30 uur

Dorpshuis Tricht**

Acquoy

19-9

19.00-20.00 uur

Ver.gebouw De Schakel

beeld 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

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

Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Aangevraagd
● Beesd Burg. J.W. Hondelinkstraat 24: realiseren van dakopbouw aan achterzijde van
woning, 15/08

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

● Beesd Parkweg 43: vestigen van bedrijf, 15/08

heeft via www.omgevingsloket.nl.

● Buurmalsen Kerklaan 8: plaatsen van nieuwe dakplaten en aanpassen bestaande dak-

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

constructie garage, 14/08

liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende vergunningen kunt u binnen

● Enspijk Kampsedijk 20: kappen van boom, 15/08

zes weken na verlening bezwaar maken bij het college. Met vragen over aangevraagde of

● Tricht Bulkstraat 3: renoveren van bijgebouw en uitbreiden door plaatsen van carport,

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

15/08

neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344)
579314 of info@odrivierenland.nl.

Omgevingsvergunningen aanvraag ingetrokken (ter kennisneming)

Onderstaande aanvragen liggen vanaf vrijdag 24 augustus 2018 op afspraak ter inzage.

Verleend
● Meteren Blankertseweg 15a: bouwen van schuur, 10/08
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Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)

tijdens een besloten personeelsbijeenkomst op het terrein van het Distributiecentrum aan

Verleend

de Randweg 2 in Geldermalsen. De run vindt plaats op de ﬁetspaden rond sporthal de

● Acquoy Lingedijk 97: aanbrengen van beschoeiing, 15/08
● Gellicum Lingedijk 26: vervangen van voordeur, 10/08

Randhorst aan de Randweg in Geldermalsen.
● Stichting VakantieBijbelFeest Geldermalsen houdt Vakantie Bijbel Feest op 25 oktober
van 8.30 tot 16.30 uur en op 26 oktober 2018 van 8.30 tot 20.30 uur. De activiteiten vin-

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn – (bezwaar mogelijk)
● Beesd Voorstraat 60a: uitbreiden van restaurant, 15/8

Overige vergunningen
Nummerbeschikking

den plaats in multifunctioneel centrum De Pluk en in een tent op het parkeerterrein van de
Pluk aan de Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.
● Stichting Opwaards organiseert een Goud van Foud feest met drive-in show op 3 november 2018 van 20.00 uur tot 1.00 uur in Dorpshuis De Betuwe Poort, Kornelis van Wijnenstraat 1 in Rhenoy.

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

Melding incidentele festiviteit

Geldermalsen besluit het college tot vaststelling van de volgende huisnummering:

● Café ’t Koetshuis heeft toestemming voor livemuziek op zaterdag 15 september 2018 in

● Buurmalsen: Haagse Uitweg 5a, per 17 augustus 2018

Café ’t Koetshuis, Kerkstraat 1 in Tricht. Deze toestemming tot afwijking van de normale

● Geldermalsen: De Iepenwei 16a t/m 16h en 16k, per 20 augustus 2018

geluidsnorm geldt tot 24.00 uur.

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

Vergunningen

Onthefﬁng
● Hoﬀman Outdoor Media B.V. heeft ontheﬃng voor het plaatsen van 20 sandwichborden in

● Opvallers houdt een promotieactie namens Laco op het Markplein in Geldermalsen op
zaterdag 15 september 2018 van 8.00 tot 12.00 uur. Er wordt een springkussen geplaatst
en er wordt geﬂyerd.

de gemeente Geldermalsen in de periode 31 augustus t/m 9 september 2018. De borden
kondigen de KWF collecteweek aan.
● Stichting VakantieBijbelFeest Geldermalsen heeft toestemming voor het plaatsen van 20

● Albert Heijn Distributiecentrum heeft toestemming voor een run/loop tijdens een perso-

driehoeksreclameborden van 13 t/m 23 oktober 2018.

neelsbijeenkomst op 15 september 2018 van 14.30 tot 15.00 uur. De run wordt gehouden

Meer weten?

www.geldermalsen.nl

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.

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 23 augustus 2018

Bouwen & Ruimte

week 34 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 24 augustus 2018 op afspraak ter inzage.
Omgevingsvergunningen (ter kennisneming)
Aangevraagd

locatie

omschrijving

datum

Beesd

Burg. J.W. Hondelink-

bouwen; het realiseren van een dakopbouw

straat 24

aan de achterzijde van de woning

15/08

Beesd

Parkweg 43

bouwen, RO; het vestigen van een bedrijf

15/08

Buurmalsen

Kerklaan 8

bouwen; het plaatsen van nieuwe dakplaten
en aanpassen bestaande dakconstructie garage 14/08

Enspijk

Kampsedijk 20

kappen; het kappen van een boom

Tricht

Bulkstraat 3

bouwen; het renoveren van een bijgebouw en
uitbreiden door plaatsen van een carport

15/08

15/08

Omgevingsvergunningen aanvraag ingetrokken (ter kennisneming)
Verleend

locatie

omschrijving

datum

Meteren

Blankertseweg 15a

bouwen; het bouwen van een schuur

10/08

Omgevingsvergunningen (bezwaar mogelijk)
Verleend

locatie

omschrijving

datum

Acquoy

Lingedijk 97

bouwen, aanleg; het aanbrengen van een

15/08

beschoeiing
Gellicum

Lingedijk 26

bouwen; het vervangen van de voordeur

10/08

Omgevingsvergunningen verlengen beslistermijn – (bezwaar mogelijk)

Beesd

locatie

omschrijving

datum

Voorstraat 60a

bouwen; het uitbreiden van het restaurant

15/8

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

Informatierubriek uit het Nieuwsblad Geldermalsen 23 augustus 2018
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:

Buurmalsen:

Haagse Uitweg 5a

per 17 augustus 2018

Geldermalsen:

De Iepenwei 16a t/m 16h en 16k

per 20 augustus 2018

Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten worden ontleend.

Deze informatierubriek is een uitgave van de werkeenheid Communicatie gemeente Geldermalsen

