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Neerijnen info
informatief
Postadres:
Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

Bezoekadres:
Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen

Telefoon: 14 0418 of email: gemeente@neerijnen.nl
Meldlijn Avri: 0345-585353 of email: melding@avri.nl

Alle informatie kunt u nalezen op www.neerijnen.nl.

ACTUEEL IN NEERIJNEN
Heeft u iets nodig van de gemeente?

Heeft u iets nodig van de gemeente Neerijnen?
Zoals een rijbewijs, een paspoort of een ID-bewijs?
Houdt u er rekening mee dat u hiervoor een afspraak maakt.
Dat kan digitaal via www.neerijnen.nl, maar u kunt ook gewoon even bellen,
telefoonnummer 14 0418 of 0418 656565. U wordt dan geholpen op het moment dat
het u uitkomt.
U hoeft over het algemeen niet te wachten. Als u voor meer personen iets nodig heeft,
maak dan ook voor meer een afspraak. Wij hebben dan voldoende tijd voor u.

Betalen met pin

RUIMTELIJKE PLANNEN
Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen,
herziening Melssinghdreef 10 Tuil’,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 maart 2017
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Melssinghdreef 10 Tuil’
ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan betreft het aanpassen van de bouwmogelijkheden binnen de
bestemming wonen om de reconstructie van de oorspronkelijke woning mogelijk te
maken.

U kunt bij de gemeente Neerijnen alleen met uw pinpas betalen.

Gevonden en verloren voorwerpen

Geen exploitatieplan

GEMEENTERAAD
Oordeelsvormende vergadering en Besluitvormende raad

Het bestemmingsplan inzien

Iets verloren of gevonden? U kunt bij de gemeente terecht om gevonden spullen af te
geven, te melden of te zien of uw voorwerp is gevonden.

Op donderdag 20 april 2017 wordt er vanaf 20.00 uur een Oordeelsvormende vergadering
gehouden in het gemeentehuis te Neerijnen. In die vergadering worden verschillende
onderwerpen besproken.
Op de website raad.neerijnen.nl vindt u de volledige agenda met bijbehorende stukken.
Op donderdag 11 mei 2017 wordt er vanaf 20.00 uur de Besluitvormende raad gehouden
in het gemeentehuis te Neerijnen. Ook hiervoor vindt u de agenda op de website van de
gemeenteraad.
U bent van harte welkom de vergadering(en) vanaf de publieke tribune bij te wonen, maar
luistert u liever thuis naar de vergadering(en)? Log dan via Internet in op raad.neerijnen.nl.

ALGEMEEN
Toezicht en handhaving

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen
grondexploitatieplan vast te stellen.

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening
Melssinghdreef 10 Tuil’ met bijbehorende stukken ligt van 13 april 2017 tot en met
26 mei 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbmelssingdr10-1703. U kunt
het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken,
dient u vooraf een afspraak te maken.
Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven
genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan
worden ingesteld door:
• iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere bestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
• iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
om zijn zienswijze tegen het voorgaande bestemmingsplan bij de gemeenteraad
kenbaar te maken;
• iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging
die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling
van het plan heeft aangebracht in het plan.

Per 1 maart 2017 zet de gemeente Neerijnen toezicht en handhaving van de Avri in.
De handhavers controleren en handhaven op de naleving van o.a. de regels uit de
Algemeen Plaatselijke Verordening en de Wegenverkeerswet. Op deze manier helpen zij
u en dragen zij bij aan veilige en leefbare kernen.
De handhavers zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op veel
onderwerpen in de openbare ruimte, met name verkeer(szaken).
Gelukkig gaat het al vaak goed, maar u kunt denken aan handhaven van verkeerd
geparkeerde voertuigen. Daarnaast voeren de handhavers ook gezamenlijke
verkeerscontroles met de politie uit en overige (verkeers)projecten. Ook kunnen zij
worden ingezet voor overige veiligheidszaken.
De groep handhavers bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst
de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het
bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw
naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.
Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de
Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Publicaties Ruimtelijke plannen

De boa’s zijn beëdigd en dragen een boa-insigne. Zij hebben opsporingsbevoegdheid,
mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en personen aanhouden.

Op de website van de gemeente Neerijnen vindt u nieuwe en/of gewijzigde
bestemmingsplannen voor het volgende project:
• Vastgesteld bestemmingsplan Kern Haaften, herziening Buitenweg 39,
• Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Melssinghdreef 20
Tuil’
De officiële en volledige publicatie vindt u op www.overheid.nl met als service een
Ook dit jaar is er weer gelegenheid voor agrarische bedrijven in de gemeente Neerijnen
vermelding op www.neerijnen.nl. Klikt u daarvoor eenmaal op het icoon Publicaties en
om hun landbouwfolie in te leveren. Deze bedrijven kunnen daarvoor contact opnemen
Bekendmakingen.
Met dit stembiljet kunt u uw stem uitbrengen op
de nieuwe gemeentenaam.
met de heer J. Nijhoff van LTO (0345) 56 97 50.

Inzameling landbouwfolie

Stembiljet nieuwe gemeentenaam

Uw stem is alleen geldig met vermelding van uw BSN, naam, geboortedatum en adres.
Alle GNL-inwoners vanaf 12 jaar mogen één stem uitbrengen.

Mijn BSN is:

VERGUNNINGEN
Mijn naam is:
Omgevingsvergunningen Neerijnen

...................................................................................

................................................................................

U kunt stemmen door het vakje voor de
naam van uw keuze in te kleuren of aan te
kruisen.
Mijn stem gaat naar:

......................................................................................................................
Voor het bouwen,
slopen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergunning nodig. Deze
worden namens de gemeente Neerijnen beoordeeld en verleend of
 סvergunningen
West Betuwe
afgewezen door
de Omgevingsdienst
Rivierenland
(ODR).
Voor
informatie
over
lopende
aanvragen
of
het
inzien
ervan
kunt u bellen met 0344-579314. Ook bezwaren ertegen kunt
ס
Waal
en
Linge
Mijn
geboortedatum
is:
......................................................
u ter attentie van het college van B&W indienen bij ODR.
ס
Betuwewaard

Mijn adres is:

................................................................................

Voor de volgende adressen hebben wij een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen/verleend/verlengd/ ingetrokken/activiteiten:
Status

......................................................................................................................

Adres

Activiteit

Referentienr.

Heeseltsche Uiterwaarden, Heesselt

De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden

021482514

Haarstraat 30, Tuil

Het legaliseren van een duiker, darmwand en beschoeiing

021482507

Een aanbouw aan het clubgebouw

021480024

Het isoleren van de woning en het opnieuw opmetselen van de
woning en kozijnen vervangen

021477205

......................................................................................................................

Aangevraagd

Versturen
Buiten behandeling
gelaten
Gerestraat
4a, Heesselt per post naar:
Stuur
het ingevulde
stembiljet
Gemeente Geldermalsen
Verlenging beslistermijn (6 weken)
St. Antoniestraat 10, Tuil
t.a.v. Stuurgroep GNL - gemeentenaam
Antwoordnummer 23
4140 XG Geldermalsen

De officiële en volledige publicaties vindt u op overheid.nl met als service een vermelding op www.neerijnen.nl. Klikt u daarvoor eenmaal op het icoon Bekend-makingen. Daar kunt u
ook lezenStembiljetten
binnen welke termijn
u bezwaar kunt maken.
die na 19 april zijn verstuurd, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
De datum van de poststempel is daarbij bepalend.

