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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

een openbare hoorzitting de bezwaarschrift tegen:

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

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

Gevonden en verloren voorwerpen

- het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen van 9 februari
2017 waarbij Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf BV een omgevingsvergunning is
verleend voor de aanleg van een nevengeul en verlagen maaiveld (19.00 uur);
- het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen van 4 oktober
2016 tot gedeeltelijke afwijzing van het verzoek om handhaving d.d. 26 juli 2016 met
betrekking tot het perceel Steenweg 74 te Waardenburg (19.30 uur);
- het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen van 14
februari 2017 tot invordering van een van rechtswege verbeurde dwangsom (20.00 uur).

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.

Het horen zal plaatsvinden op woensdag 17 mei 2017 in het gemeentehuis van de
gemeente Neerijnen, Van Pallandtstraat 11 te Neerijnen.

GEMEENTERAAD
Oordeelsvormende vergadering en Besluitvormende raad

Een ieder kan deze openbare hoorzitting bijwonen.

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.

RUIMTELIJKE PLANNEN
Publicaties Ruimtelijke plannen
Op de website van de gemeente Neerijnen vindt u nieuwe en/of gewijzigde
bestemmingsplannen voor het volgende project:
• Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, wijziging Paasweg 13 Varik.
De officiële en volledige publicatie vindt u op www.overheid.nl met als service een
vermelding op www.neerijnen.nl. Klikt u daarvoor eenmaal op het icoon Publicaties en
Bekendmakingen.

Stembiljet nieuwe gemeentenaam
ALGEMEEN
Met
dit stembiljet kunt u uw stem uitbrengen op de nieuwe gemeentenaam.
Hoorzitting
Bezwarencommissie

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

De bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Neerijnen en Lingewaal behandelt in
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 vergunningen worden namens de gemeente Neerijnen beoordeeld en verleend of
ס
West Betuwe
afgewezen door
de
Omgevingsdienst
Rivierenlandis:
(ODR). Voor informatie over lopende aanvragen
het inzienen
ervanLinge
kunt u bellen met 0344-579314. Ook bezwaren ertegen kunt u ter
 סofWaal
Mijn
geboortedatum
......................................................
attentie van het college van B&W indienen bij ODR.
ס
Betuwewaard

Mijn adres is:

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

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

Adres

Aangevraagd......................................................................................................................
Marijkestraat 14 Haaften
Zijving 4 Haaften
Versturen
St. Antoniestraat 12 Tuil
Stuur het ingevulde stembiljet per post naar:
Koewoeistraat 7 Waardenburg
Gemeente Geldermalsen
t.a.v. Stuurgroep GNL - gemeentenaam
Beschikking afgehandeld
St. Antoniestraat 10 Tuil
Antwoordnummer 23
4140 XG Geldermalsen

Activiteit

Referentienr.

Het bouwen van een opslagloods

021483397

Een bestemmingsplanwijziging

021483040

Het vergroten van een woning

021483297

Het plaatsen van reclame

021473319

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

021477205

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.
Stembiljetten die na 19 april zijn verstuurd, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Daar kuntDe
u ook
lezen binnen
termijn u bezwaariskunt
maken.bepalend.
datum
van welke
de poststempel
daarbij

