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Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) is voor
vrijwilligers en organisatie hét adres voor
informatie, advies, cursussen, werving en
bemiddeling.
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van
Nederland, vindt ook plaats in Culemborg.
Deze is op vrijdag 15 maart en zaterdag 16
maart 2019. Op verschillende plekken kunt u
klussen om terrassen, tuinen en speeltuinen

voorjaarsklaar te maken. Dit kan bij BonVie,
Bolderburen, Blink, Pieterplaatsje, Geldersch
Landschap en Kastelen, CMHC, Skeelerbaan,
De Driestad, De Schapebloem. Voor meer
informatie kunt u kijken op www.nldoet.nl.
Wilt u vaker vrijwilligerswerk doen?
Neem dan contact op met het Vrijwilligers
Informatie Punt, tel: 0345-515227, via
www.elkwelzijn.nl. Het Vrijwilligerspunt is in
de Salaamander aan de Heijmanslaan 2 en is
open op dinsdag en donderdag van 10.00 –
12.00 uur.

Gratis compost als beloning
Inwoners van Culemborg kunnen op zaterdag 30 maart 2019 gratis maximaal twee
zakken compost krijgen. Ze kunnen dat zelf
ophalen bij de gemeentewerf, Triosingel 34
in Culemborg. Dat kan tussen 9.00 en
13.00 uur. Avri en de gemeente Culemborg
willen inwoners hiermee bedanken voor hun
moeite om groenafval gescheiden aan te
leveren.

Compost is een soort aarde dat ontstaat uit
plantaardig materiaal. Het is voor de bodem
én voor het milieu van grote waarde. Avri wil
inwoners kennis laten maken met dit product. Al jaren lang bieden inwoners groente-,
fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval
(snoeihout, takken en gras) gescheiden van
ander afval aan. Dit groenafval is een grondstof voor onder andere compost waarmee de
biologische kringloop rond is.

Bon compostactie

✄

Vrijwilligers Informatie Punt Culemborg

Tegen inlevering van deze uitgeknipte bon kunt u op zaterdag 30 maart 2019
tussen 9.00-13.00 uur gratis maximaal 2 zakken compost afhalen bij Triosingel 34.

Bekendmakingen/ter inzage
Omgevingsvergunning
aangevraagd

Omgevingsvergunning
verleend

Omgevingsvergunning
verlengd (rectiﬁcatie)

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
> De Uphof 5, verbouwen woning
• 6 maart 2019, 0214117494
> Erasmusweg 10, uitbreiding met
hoogbouwmagazijn • 1 maart 2019,
0214117576
> Forteneiland Oost fase 1, bouw 55
woningen • 1 maart 2019, 0214117244
> Luthulisingel 46, plaatsen overkapping met schuurtje • 4 maart 2019,
0214117338
> Vianensestraat 5, wijzigen gevelreclame
• 28 februari 2019, 0214117199

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
> Achterstraat 38, exploitatiewijziging van
wijnhandel met proeverij • 4 maart 2019,
0214115572
> Anthonie van Diemenstraat 10, vervangen
funderingsbalk • 4 maart 2019,
0214114805
> Marga Klompéstraat 24, plaatsen dakkapel voorzijde woning • 4 maart 2019,
0214114430
> Satijnvlinderlaan 20, bouwen berging
• 7 maart 2019, 0214114736

> Het Jach 2, bouwen woongebouw met bergingenblok • 7 februari 2019, 0214111933

Tegen aangevraagde vergunningen is geen
bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst
Rivierenland, via t. 0344 579 314.
Algemene informatie over besluitvormingstermijnen e.d.
Voor de aanvraag om een omgevingsvergunning moet er binnen 8 weken na
ontvangst een beslissing zijn. Voor een
uitgebreide omgevingsvergunning geldt
een periode van 26 weken na ontvangst
van de aanvraag. De genoemde perioden
kunnen een keer met 6 weken worden
verlengd. Bij een omgevingsvergunning
in fasen geldt voor iedere fase de daarbij
behorende periode. Als een besluitvormingstermijn voorbij is, dan is de vergunning automatisch gegeven.

Verleende vergunningen zijn in te zien in het
stadskantoor op maandag en donderdag
tussen 9.00-12.00 uur. Maak hiervoor een
afspraak met de ODR, via t. 0344 579 314.

Omgevingsvergunning
geweigerd
De volgende omgevingsvergunningen zijn
geweigerd:
> Berkeboom 47, plaatsen fietsenberging
• 1 maart 2019, 0214112377

Omgevingsvergunning
ingetrokken
> Honddijk ong., kappen 25 knotwilgen
• 30 januari 2019, 0214115544

Geacepteerde melding
Activiteitenbesluit
wet Milieubeheer
> Plantijnweg 16, uitbreiding werkplaats
• 28 februari 2019, 0214114729

Ontwerpwijzigingsplan
Oude Beesdseweg 16
Burgemeester en wethouders van Culemborg
zijn voornemens, om met toepassing van
artikel 3.6. lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke
ordening, het ontwerp wijzigingsplan Oude
Beesdseweg 16, Culemborg vast te stellen.
Op 20 juni 2013 stelde de raad het bestemmingsplan Buitengebied – Culemborg vast.
Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij het bouwvlak van een bestaand
agrarisch bedrijf kan worden uitgebreid.
Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 14 maart tot en met
24 april 2019 ter inzage in het stadskantoor,
Ridderstraat 250 te Culemborg.
Het ontwerpwijzigingsplan staat ook op
www.culemborg.nl/bestemmingsplannen
en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
planidentificatienummer is: NL.IMRO.0216.
WPOudeBeesdseweg16-ON01

Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan naar
voren brengen. Een schriftelijke zienswijze
stuurt u naar het college van burgemeester
en wethouders van Culemborg, postbus
136, 4100 AC Culemborg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met een van de medewerkers van de afdeling stadsontwikkeling, telefoonnummer
0345 477 700. U kunt uw zienswijze niet
per e-mail indienen.

Meldingen
De volgende meldingen aan burgemeester
en wethouders van Culemborg zijn binnengekomen:
> voor het plaatsen van een container aan
de Tulpstraat 69 in de periode 22 t/m
25 maart 2019 • Verzenddatum 7 maart
2019
> 14 dagenregeling voor het organiseren
van een festiviteit in de Grote Barbarakerk
op 16 november 2019 tussen 13.00 en
17.30 uur • Verzenddatum 7 maart 2019
> voor het plaatsen van een container aan
de Korenbloem 26 in de periode 11 t/m
22 maart 2019 • Verzenddatum 5 maart
2019
> voor het plaatsen van een container aan
de Westerwal 38A in de periode
21 maart t/m 11 april 2019
• Verzenddatum 5 maart 2019
> voor het plaatsen van een container aan
de Burgemeester Keestrasingel 11 in de
periode 1 t/m 15 maart 2019
• Verzenddatum 5 maart 2019

Stadskantoor openingstijden

Gemeente Culemborg

Alleen op afspraak:
■ Maandag tot en met donderdag 9.00-16.00 uur
■ Dinsdag 16.00-20.00 uur: aanvraag paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, legalisatie handtekening (uitnodiging vreemdeling)
■ Vrijdag van 9.00-12.00 uur
Deze openingstijden gelden ook voor de telefonische bereikbaarheid (niet op dinsdagavond).
Plan de afspraak via www.culemborg.nl of telefonisch. U kunt alleen met pin betalen, voor uw en onze veiligheid.
Afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kan zonder afspraak.

postbus 136 • 4100 AC Culemborg
bezoekadres Ridderstraat 250 (ingang
Oostersingel) • 4101 BK Culemborg
tel 477 700 (ook meldlijn)
info@culemborg.nl • www.culemborg.nl
• twitter.com/culemborg
• facebook: gemeenteculemborg

