18 mei 2017 -

20

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

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

Gevonden en verloren voorwerpen

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.

ALGEMEEN
Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen
30 mei 2017
De Wmo-raad Neerijnen heeft zich sinds begin 2017
verbreed tot Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen.
Waarvoor kunnen inwoners bij de Adviesraad Sociaal
Domein Neerijnen terecht?
De Adviesraad is onafhankelijk. Zij heeft als doel de kwaliteit van het beleid en de uitvoering

van de Wmo 2015 (maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk
en inkomen) te verbeteren. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan
het college van burgemeester en wethouders.
De Adviesraad haalt hiervoor signalen op bij inwoners en bij maatschappelijke organisaties.
Zij geeft geen adviezen af over klachten van individuele inwoners.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie. Kies daarvoor als zoekoptie
“adviesraad”.
Een signaal doorgeven aan de Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen?
Vergaderingen zijn openbaar en staan zowel op de website van de gemeente als op de
gemeentepagina in het Nieuwsblad Geldermalsen. Een signaal doorgeven kan door een e-mail
naar adviesraadsdn@gmail.com te sturen met het onderwerp dat u wilt voorleggen voor een
vergadering van de Adviesraad.
De Adviesraad ontmoet u graag op de vergadering.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 30 mei 2017 in Huis op Hemert aan de
Blankenburgsestraat 3 te Ophemert. Inwoners zijn om 19.00 uur welkom.

RUIMTELIJKE PLANNEN
Op de website van de gemeente Neerijnen vindt u nieuwe en/of gewijzigde
bestemmingsplannen voor het volgende project:
• Ontwerpbestemmingsplan Goossen Janssenstraat Ophemert, ligt van 12 mei t/m 22
juni 2017 ter inzage
• Voorontwerpbestemmingsplan Kern Hellouw & Kern Varik, herziening Graaf
Reinaldweg 8 te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te 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.

VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunningen Neerijnen
Voor het bouwen, slopen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergunning nodig. Deze vergunningen worden namens de gemeente Neerijnen beoordeeld en verleend of
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 u ter
attentie van het college van B&W indienen bij ODR.
Voor de volgende adressen hebben wij een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen/verleend/verlengd/ ingetrokken/activiteiten:
Status

Adres

Activiteit

Referentienr.

Aangevraagd

Veerstraat 19, Waardenburg

De ecologische terreininrichting, aanpassing watersysteem,
aanpassing terreinleidingen

021484129

Marijkestraat 14, Haaften

Het slopen van een romneyloods

021484277

Bulkheuvelseweg thv. 16, Ophemert

Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden

021482068

Repelsestraat 7, Neerijnen

Het aanbrengen van dakisolatie en stucwerk aan de gevels van de
woningen

021481270

Afgehandeld

Verlenging beslistermijn

Marijkestraat 6, Haaften
Het bouwen van een vrijstaande woning en bijgebouw
Stembiljet
nieuwe
gemeentenaam

021480916

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
Met dit stembiljet kunt u uw stem uitbrengen op de nieuwe gemeentenaam.
ook lezen binnen welke termijn u bezwaar kunt maken.
Uw stem is alleen geldig met vermelding van uw BSN, naam, geboortedatum en adres.
Alle GNL-inwoners vanaf 12 jaar mogen één stem uitbrengen.

Evenementenvergunning

Door gemeente Neerijnen
is de volgende
evenementenvergunning verleend:
Mijn BSN
is: ...................................................................................
U kunt stemmen door het vakje voor de
• Evenementenvergunning voor het onderdeel kermis tijdens het dorpsfeest Opijnen op 24,25, 26
en 27 mei
2017uw
namens
Eckelboom
v.o.f. verzonden
11 mei
naam
van
keuze
in en
tezonen
kleuren
of aan
te2017;
kruisen.
Mijn naam
• Evenementenvergunning
voor hetis:
houden
van een 24 uurs wandeltocht, Samenloop voor Hoop
rond het gemeentehuis Neerijnen op 9 en 10 juni 2017
................................................................................
• Ontheffing geluidhinder voor tijdelijke werkzaamheden/akoestisch onderzoek van 1 mei 2017 tot en met 31 oktober 2018 in de Heesseltsche Uiterwaarden verzonden 11 mei 2017
Mijnvan
stem
gaat
naar:
......................................................................................................................
Tegen de voornoemde
vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester
de gemeente
Neerijnen.
Mijn geboortedatum is:

Verkeersbesluiten
Mijn adres is:

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

ס
ס
ס

West Betuwe
Waal en Linge
Betuwewaard

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

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende verkeersbesluiten genomen:

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

Datum:

Verkeersbesluit:
......................................................................................................................

9 en 10 juni 2017

24 mei
25 mei

De Van Pallandtweg tussen nummer 6 en de kerk zal geheel worden afgesloten. Er
dient een parkeerverbod op de Van Pallandtweg, Waalbandijk, 2e Tieflaarsestraat, A.
de Kockstraat en Kaalakkerstraat aan één zijde ingesteld te worden.

Versturen
Stuur het ingevulde stembiljet per post naar:
Geldermalsen
tot 27 mei 2017,Gemeente
parkeerverbod
ingesteld aan de Zandstraat te Opijnen, éénrichtingsverkeer in de
t.a.v.
Stuurgroep
GNL
- gemeentenaam
van 07.00 uur tot
18.00 uur
Zandstraat tussen
de Esterweg
en de Nieuwe Stoep, éénrichtingsverkeer op de
Antwoordnummer 23
Waaldijk tussen de Nieuwe Stoep en de Esterweg en éénrichtingsverkeer in de Nieuwe
4140 XG Geldermalsen

Evenement:
Samenloop voor Hoop

Feestweek/ Kermis/ Jaarmarkt

Stoep. Er worden parkeerverboden ingesteld in de Zandstraat vanaf de Slotstraat tot

bebouwde
komgrens
en van de Nieuwe
Stoep op
Waaldijkniet
tot aan
Esterweg.
Stembiljetten die na
19 april
zijn verstuurd,
kunnen
wijdehelaas
in de
behandeling
nemen.
De datum van de poststempel is daarbij bepalend.

