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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

VOOR EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE

Heeft u iets nodig van de gemeente?

Voor informatie over VVE is een folder uitgegeven. Deze is de afgelopen weken
onder diverse organisaties verspreid. U kunt naar de folder vragen bij: basisscholen,
kinderopvang, peuterspeelzalen, consultatiebureau Ophemert en Haaften, bibliotheek
Ophemert en Haaften en huisartsen. Meer informatie over VVE is te vinden op de website
van de gemeente Neerijnen: www.neerijnen.nl

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
Op maandagmiddag 19 juni is het gemeentehuis van Neerijnen, in verband met een
personeelsbijeenkomst, gesloten vanaf 14.30 uur.

RAAD: BEELDVORMENDE VERGADERING
Op donderdag 22 juni 2017 wordt er een beeldvormende vergadering gehouden in zowel
de raadzaal van het gemeentehuis in Neerijnen als in het MFC de Burcht van Haeften te
Haaften. Er zullen die avond een 5-tal onderwerpen beeldvormend worden besproken.
In het MFC Haaften zal:
– van 19.30-20.30 uur het principeverzoek voor het oprichten van een biomassacentrale
op de locatie Marijkestraat Haaften worden toegelicht door de initiatiefnemers;
– van 20.30-21.30 uur worden de indieners van de ingebrachte zienswijzen op het
Veegplan Buitengebied Neerijnen in de gelegenheid gesteld die nader te komen
toelichten en
– afsluitend van 21.30-22.00 uur zal er een korte toelichting zijn op het raadsvoorstel
Pilots begraafplaatsen Tuil en Waardenburg.
In de raadzaal van het gemeentehuis te Neerijnen zal:

VERDACHTE GLAZENWASSERS ACTIEF IN OOSTNEDERLAND,
DUS MOGELIJK OOK IN NEERIJNEN
In diverse gemeenten in Oost-Nederland zijn glazenwassers actief die ramen lappen
zonder toestemming van de bewoners. Zij laten een briefje achter dat zij over enkele
dagen de rekening van 30 euro komen innen. Het innen gebeurt soms met een dreigende
toon. Mogelijk krijgt u hier mee te maken. Als u geen opdracht gegeven heeft voor het
wassen van uw ramen, hoeft u de rekening niet te betalen.

STEUN DE STRIJD TEGEN KANKER
EN LEVER UW TAXUSSNOEISEL IN!

– van 19.30-20.30 uur zal het uitvoeringsprogramma voor het realiseren van
de ambities en doelen met betrekking tot de uitvoering projecten uit het LOP
(landschapsontwikkelingsplan), bevordering van de biodiversiteit en de stimulering van
de leefbaarheid in de dorpen worden besproken en
– van 20.30-21.30 uur worden de afwijkingen in de besluitvorming door het college van
B&W op de ODR-advisering nader toegelicht.
Belanghebbenden en/of andere direct betrokkenen die wensen deel te nemen aan de
bespreking van een onderwerp dat op de agenda staat, zijn van harte uitgenodigd en
kunnen zich aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de beeldvormende vergadering
bij de raadsgriffier. Dat kan per email griffie@neerijnen.nl maar ook telefonisch 0418656520. Wilt u alleen aanwezig zijn als toehoorder, dan hoeft u zich niet vooraf aan te
melden en bent u uiteraard van harte welkom!

De stichting Taxus voor Hoop steunt de strijd tegen kanker door snoeisel van de Taxus
Baccata haag in te zamelen. In dit snoeisel zit namelijk baccatine; een basisgrondstof
voor het maken van chemotherapie. Ook dit jaar staan er speciale bakken op de AVRImilieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel. Hier kunt u tussen 15
Met dit stembiljet kunt u uw stem uitbrengen op de nieuwe gemeentenaam.
juni en 31 augustus met uw taxussnoeisel terecht.

Stembiljet nieuwe gemeentenaam

Uw
stem
is alleen geldig met vermelding van uw BSN, naam, geboortedatum en adres.
Welk snoeisel kan
worden
gebruikt?

vanaf 12 jaar mogen één stem uitbrengen.
Alleen de jongeAlle
twijgenGNL-inwoners
met een lengte van maximaal
30cm kunnen worden gebruikt.
Zorgt u ervoor dat er geen aarde, gras of ander groen tussen het snoeisel terecht komt?
Dan is het nietMijn
meer bruikbaar.
meer informatie en snoei-instructies kijkt u op
BSN Voor
is: ...................................................................................
U kunt stemmen door het vakje voor de
www.taxusvoorhoop.nl. Alvast bedankt voor uw hulp!
naam van uw keuze in te kleuren of aan te
Mijn naam is:

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

RUIMTELIJKE PLANNEN
Mijn geboortedatum is:
VERGUNNINGEN
Mijn adres is:Neerijnen
Omgevingsvergunningen

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

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

kruisen.

Mijn stem gaat naar:
ס
West Betuwe
ס
Waal en Linge
ס
Betuwewaard

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

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:
Versturen
Stuur het ingevulde stembiljet per post naar:
Adres
Gemeente Geldermalsen
Aangevraagd
TinnegieterGNL
2a, 4174- LG
Hellouw
t.a.v. Stuurgroep
gemeentenaam
Antwoordnummer 23
Dreef 34, 4175 AH Haaften
4140 XG Geldermalsen

Status

Activiteit

Referentienr.

Uitbreiden vleesveehouderij en bouw stal

021485067

Aanleggen van een inrit

021485937

De officiëleStembiljetten
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
die na 19 april zijn verstuurd, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
ook lezen De
binnen
welke termijn
u bezwaar
kunt maken.is daarbij bepalend.
datum
van de
poststempel

