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19-02-2019 Memo inzake inventarisatie stand van zaken burgerinitiatief 

voetbalgelegenheid Herwijnen 

Voor verder onderzoek in handen gesteld van 

gebiedsmakelaar 

  

19-02-2019 Brief van de provincie Gelderland; Financieel toezicht 2019 nieuwe 

gemeente West Betuwe 

Voor kennisgeving aangenomen dat provinciaal 

toezicht is veranderd van preventief naar regressief. 

19-02-2019 nvt 

19-02-2019 Mail inzake openbaar vervoer rondom Spijk Extra informatie verschaft aan raad 24-09-2019  IN C27 

19-02-2019 Brief NBPB; inzake beschermingsbewindvoering De brief is gedeeld met de collega’s van het Team 

Sociaal die zich bezig houden met bewindvoering en 

schuldhulpverlening, met de boodschap om bij 

toekenning van bijzondere bijstand te letten op de 

professionaliteit van bewindvoerders 

  

19-02-2019 Email inzake woonwagencentrum Meersteeg Wordt meegenomen in regionaal onderzoek naar 

standplaatsen 

  

19-02-2019 Mail inzake gezondheidsrisico’s 5G-netwerk  28-05-2019 IN C3 

19-02-2019 Brief Ida Gerhartacademie inzake nieuwbouw school Brief is beantwoord, er is overleg gevoerd met de IGA, 

en vergunning voor nieuwbouw is verleend. 

04-06-2019 nvt 

26-03-2019 Provincie Gelderland; Verzoek om zienswijze krediet € 675.000 

herinrichting Voorstraat Asperen, gemeente Lingewaal 

Zienswijze vastgesteld in raadsvergadering van 26-03-

2019 

26-03-2019 RV 

26-03-2019 Provincie Gelderland; Goedkeuring besluit aanleg bushalte de Pluk en 

maatregelen tegen sluipverkeer Beesd 

Bushalte is inmiddels aangelegd en in gebruik. Voor 

kennisgeving aangenomen dat de provincie 

goedkeuring heeft gegeven aan het beschikbaar stellen 

van het budget (sluipverkeer Beesd) in het kader van de 

wet Arhi. 

26-03-2019 nvt 

26-03-2019 Provincie Gelderland; Goedkeuring investeringskrediet vernieuwing 

Linge oeverzone 

Voor kennisgeving aangenomen dat de provincie het 

investeringskrediet heeft goedgekeurd. 

07-02-2019 nvt 

26-03-2019 Provincie Gelderland; Financieel toezicht op gemeenschappelijke 

regelingen 

Voor kennisgeving aangenomen dat provinciaal 

toezicht is veranderd van preventief naar regressief. 

26-03-2019 nvt 

26-03-2019 Nederlandse Vereniging tot bevordering van Zondagsrust en de 

Zondagsheiliging 

Voor kennisgeving aangenomen in het kader van de 

APV. 

26-03-2019 nvt 

23-04-2019 Gelderse Natuur en Milieu Federatie; Actieplan natuur inclusieve 

landbouw Gelderland 

Voor kennisgeving aangenomen 23-04-2019 nvt 

23-04-2019 GGD Gelderland-Zuid; Bouwstenennotitie Meerjarenstrategie Wordt door de GGD verwerkt in de meerjarenstrategie 

2020-2023. 

Medio dec 

2019 
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23-04-2019 Brief diverse bewoners; project dijkversterking Op initiatief van de projectorganisatie TiWa is een 

overleg geweest met deze dijkbewoners. Van het 

overleg is een verslag gemaakt, wat is geaccordeerd 

door alle aanwezige partijen. Gelet op de AVG is het niet 

mogelijk dit verslag openbaar te delen. Wel is in 

samenspraak met de dijkbewoners gesteld dat de 

algemene vragen en antwoorden worden opgenomen in 

de lijst met ‘Veel gestelde vragen’ zoals opgenomen op 

de projectwebsite van TiWa.  

05-06-2019 nvt 

28-05-2019 Brief van dhr. F. van Hogendorp inzake beheer begraafplaatsen  28-05-2019 Beheerplan 

Begraaf-

plaatsen 

28-05-2019 TrilvrijTricht verzoek ondersteuning uitvoering metingen De gevraagde medewerking is verleend binnen 

beschikbaar budget. 

25-06-2019 nvt 

28-05-2019 Sociale Alliantie over Klimaatbeleid en energietransitie  24-09-2019 C14 

28-05-2019 AVRI - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Avri  25-06-2019 RV 

25-06-2019 Mail M.C. Scheurwater en M. Sickenga; verzoek zwarte Populier op de 

monumentale bomen lijst te plaatsen 

Aan de verzoeker (inwoners) is per brief aangegeven 

dat de zwarte populier een omtrek van meer dan 90 cm 

heeft op één meter gemeten en daarmee niet 

kapvergunning vrij is (APV). 

Op grond van deze bepaling is de status van de zwarte 

populier gelijk aan bomen die expliciet op de lijst 

vermeld staan. Daarmee is de boom beschermd, 

overeenkomstig bomen die op de lijst staan. 

02-07-2019 23008 

24-09-2019 Brief Werkzaak Rivierenland; zienswijzen begrotingswijziging concept 

bestuursrapportage 2019 

Deze is inmiddels aangeleverd voor de raad van 22 

oktober. Werkzaak is geïnformeerd over het uitstel. 

22-10-2019 22-10-2019 

24-09-2019 Mail van SentOne inzake stil gelegd werk uitbreiding golfbaan the 

Dutch 

Raad is op de hoogte gesteld per Informatienota op 21-

10-2019 

21-10-2019 IN 

24-09-2019 Mail van SentOne inzake Afvoeren regenwater naar ATM Zuidbaan 

The Dutch 

Raad is op de hoogte gesteld per Informatienota op 21-

10-2019 

21-10-2019 IN 

24-09-2019 Mail inzake tiny houses Er is reactie gegeven op inspreker uit raadsvergadering 

van 24-09-2019 

24-09-2019 nvt 

22-10-2019 Brief stop de uitrol van 5G Netwerk Ter kennisgeving aangenomen. 22-10-2019 nvt 
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22-10-2019 Brief Werkzaak m.b.t. WNRA Meegenomen in raadsvoorstel van 26-11-2019 26-11-2019 RV 

22-10-2019 Mail Telecomcode inzake 5G Ter kennisgeving aangenomen. 22-10-2019 nvt 

22-10-2019 Mail inzake 0-meting geluid Reeds beantwoord op 8-10-2019 8-10-2019 nvt 

26-11-2019 Brief GGD inzake maandrapportage t/m juni 2019 Voor kennisgeving aangenomen 26-11-2019  

26-11-2019 Informatieverzoek G5 Voor kennisgeving aangenomen 26-11-2019  

26-11-2019 Mail gemeente Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep 

Leeuwarden inzake G5 

Voor kennisgeving aangenomen 26-11-2019  

26-11-2019 Mail Maastricht VNG ledenbrief wijziging vuurwerkbesluit en 

voorbeeldbepaling apv inzake gemeentelijk vuurwerkverbod 

Voor kennisgeving aangenomen 26-11-2019  

24-09-2019 Zienswijze op bestemmingsplan H. Kuijkstraat 44-50 te Geldermalsen Raadsvoorstel Bestemmingsplan Herman Kuijkstraat is 

doorgezet aan de gemeenteraad (voor de vergadering 

van 3 maart). 

  

17-12-2019 Brief Adviesraad Sociaal Domein (ASD) inzake budgetverlaging ASD 

West Betuwe en uitstel verordening ASD 

College heeft de ASD per brief nadere uitleg gegeven. 12-12-2019  
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19-02-2019 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018” gemeente 

Geldermalsen 

Wordt meegenomen in nota van zienswijzen.   

26-03-2019 Provincie Gelderland; Stimuleringsfonds energiemaatregelen en 

asbestsanering particuliere woningen 

Wordt meegenomen in woonvisie   

25-06-2019 Verzoek fam. Van de Hurk om planologische medewerking 

nieuwbouw 

Afhankelijk van woningbouwbehoefteonderzoek, medio 

december. 

  

 


