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Deze publicaties zijn ook te vinden op onze gemeentelijke website:

www.westmaasenwaal.nl
onder Actueel > Gemeenteberichten of onder Handige links > Gemeente berichten.nl

Vergaderschema
Rondetafelgesprekken 
Ruimte
dinsdag 26 januari, 20.00 uur
Samenleving en Bestuur
donderdag 28 januari, 20.00 uur.

Contactpersoon gemeentelijke ombudsman:
 Juridische Zaken, tel.  (0487) 599500
Calamiteitentelefoon:
 buiten kantooruren, (06) 55774455
UWV werkbedrijf:
 Nieuwe Tiel se   weg 112a, 
 4001 JZ Tiel, tel. (0344) 786640
Werk en Inkomen gemeente Tiel: 
 Nieuwe Tielseweg 112a, 
 4001 JZ Tiel, tel. (0344) 656600 
VraagWijzer West Maas en Waal: 
 Van Heemstraweg 48, 
 6658 KN Beneden-Leeuwen, tel. (0487) 595555 
 www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen
 op afspraak:
 - maandag:  8.30 - 19.30 uur
 - dinsdag t/m donderdag:  8.30 - 17.00 uur
 - vrijdag:  8.30 - 13.00 uur
 vrije inloop:
 - maandag t/m vrijdag:  8.30 - 13.00 uur
Centrale balie
 vrije inloop:
 - maandag:  8.30 - 19.30 uur
 - dinsdag t/m donderdag:  8.30 - 17.00 uur
 - vrijdag:  8.30 - 13.00 uur
Burgerzaken
 op afspraak:
 - maandag:  8.30 - 19.30 uur
 - dinsdag t/m donderdag:  8.30 - 17.00 uur
 - vrijdag:  8.30 - 13.00 uur
 vrije inloop:
 - maandag t/m vrijdag:  8.30 - 13.00 uur
 - maandag:  15.30 - 19.30 uur
VraagWijzer*
 op afspraak:
 - maandag t/m donderdag:  9.00 - 12.00 uur
    en  14.00 - 17.00 uur
 - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur
 vrije inloop:
 - maandag t/m vrijdag:  9.00 - 12.00 uur
* VraagWijzer heeft iedere werkdag van 
12.00 - 13.00 uur telefonisch spreekuur.

Gemeentehuis: Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen ~ Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen ~ Tel.  (0487) 599500 
internet: www.westmaasenwaal.nl ~ E-mail: info@westmaasenwaal.nl
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Klachten over straat verlichting
Klachten over straatverlichting kunt u 
melden bij de Centrale balie van het 
gemeentehuis, telefoon (0487) 599500.

tijdstip: dinsdag 26 januari, 20.00 uur 
plaats: raadzaal gemeentehuis
doel gesprek:
Informatievergaring door raadsleden 
over de geagendeerde raadsvoorstellen 
waarover de raad op 25 februari 2010 
een besluit moet nemen of over overige 
onderwerpen waarover raadsleden 
informatie wensen.

agenda:
- Structuurvisie Buitengebied West 

Maas en Waal
- Instemmen met budget huisvesting 

basisschool te Dreumel
- Instemmen met openbaarheid Liester-

straat/N322
- Instemmen met Nota van Uitgangs-

punten, inventarisatie bestemmings-
plan ‘Beneden-Leeuwen’

- Vaststellen bestemmingsplan ‘Maas-
bom mel, Gemeentewerf’.

Vergaderingen gemeenteraad

Bouwplannen
Ingekomen
Lichte bouwvergunningen
Alphen
- Donkerbos 7, 6626 KW - plaat-

sen carport
Beneden-Leeuwen
- Reigerstraat 45, 6658 GH - 

plaat  sen overkapping
Dreumel
- Donjon 3, 6621 EE - plaatsen 

dakkapel
- Donjon 13, 6621 EE - plaatsen 

schutting.

Reguliere bouwvergunningen
Boven-Leeuwen
- Florastraat 71, 6657 AP - ver-

groten woon- en slaapkamer
- Steenstraat 2 t/m 56, 6657 CD 

- bouwen 22 appartementen 
en 6 woningen (2-onder-1-
kap)

Wamel
- Weteringstraat 5, 6659 KM - 

bouwen agrarische bedrijfs-
ruimte.

Sloopvergunning
Maasbommel
- Hogenhofstraat 12, 6627 KC - 

ver  wijderen asbesthoudende 
golfplaten van dak van schuur.

U kunt in dit stadium van de 
procedure nog geen bezwaar-
schrift indienen. Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men met de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling van het gemeente-
huis, telefoon (0487) 599500.

Voorgenomen ontheffing
(art. 3.23 Wro)
Maasbommel
- Molenwegje 45, 6627 KP - wij-

ziging in gebruik van recrea-
tiewoning ‘voor bewoning’. 

U kunt de desbetreffende stuk-
ken met ingang van 21 januari 
2010 zes weken inzien bij de 
Centrale balie van het gemeen-
tehuis. Tijdens deze termijn kunt 
u een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze indienen bij burge-
meester en wethouders.

In de zienswijze moet duidelijk 
worden aangegeven op welke 
onderdelen van het ontwerpbe-
sluit de zienswijze betrekking 
heeft. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
H. den Boer of met mevrouw J. 
Krug, afdeling Ruimte en Welzijn. 
Van de mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
Alphen
- Gildenhof 4, 6626 KZ - opho-

gen tuinmuur en plaatsen 
overkapping (verzonden 
11.01.10)

Beneden-Leeuwen
- Johanna van Beekstraat 16, 

6658 AG - verbouwen woon-
huis (verzonden 08.01.10)

- het Zand 64, 6658 CK - uitbrei-
den woning (verzonden 
08.01.10)

Dreumel
- Donjon 13, 6621 ED - plaatsen 

schutting (verzonden 11.01.10).

Reguliere bouwvergunning
Altforst
- Kerkstraat 11, 6628 AB - ver-

nieuwen dak, raam linkerge-
vel en dakkapel (verzonden 
08.01.10).

Binnen zes weken na de datum 
van verzending van deze beslui-
ten kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders, postbus 1, 6658 ZG 
Beneden-Leeuwen. 
Informatie over de datum van 
verzending kunt u inwinnen bij 
de afdeling ROV. 
Als u bezwaar maakt, kunt u 
tevens om een voorlopige voor-
ziening verzoeken bij de Voor -
zieningenrechter van de Recht -
bank te Arnhem, sector Bestuurs-
recht, postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem (telefoon (026) 3592000). 
Nadere informatie over de hoog-
te van het griffierecht en de 
wijze van betalen wordt door de 
griffier van de rechtbank ver-
strekt.

In de week van 8 februari gaan we weer 
starten met nieuwe zwemlessen voor 
het diploma A. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij.

De kinderen die willen starten, moeten 
wel 4 ½ jaar zijn.

Lestijd voor de eerste 11 lessen 
van de startersgroep:
dinsdag 17.15 - 18.00 uur
vrijdag 17.00 - 17.45 uur
vrijdag 17.45 - 18.30 uur
Kosten zwemles: 
17 lessen van ¾ uur 74,20.

Zwembad ‘De Hoge Zevend’

Start zwemles A nog enkele plaatsen vrij

20 januari 2010
Burgemeester en wethouders 

van West Maas en Waal

De Peel 9
6658 DJ Beneden-Leeuwen

telefoon: (0487) 591634
e-mail: zwembad.dehogezevend@hetnet.nl.

De agenda´s en de bijbehorende stukken vindt u uiterlijk een week voor de verga-
dering op www.westmaasenwaal.nl. Klik op gemeenteraad, vergaderstukken.

Rondetafelgesprek Ruimte

Rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur 
tijdstip: donderdag 28 januari, 
 20.00 uur 
plaats: raadzaal gemeentehuis
doel gesprek:
Informatievergaring door raadsleden 
over de geagendeerde raadsvoorstellen 
waarover de raad op 25 februari 2010 
een besluit moet nemen of over overige 
onderwerpen waarover raadsleden in -
for   matie wensen.

agenda: 
- Verhalen worden voorgelezen door 

vrouwen van Vluchtelingenwerk Beu -
ningen (Verhalenrok)

- Vaststellen Verordening voor het ves-
tigen van alleenrecht aan <BREED> 

voor aanbesteding met een sociale 
dimensie

- Vaststellen gewijzigde begroting 2010, 
meerjarenraming 2011-2013 van Ge -
meen  schappelijke Regeling Hulp  ver -
lening en Veiligheid (GRHV) Gel  der -
land Zuid

- Ontwerp-begroting 2010 GGD Regio 
Nijmegen

- Aanpassen vergaderstelsel gemeente-
raad

- Procedure stukken P&C cyclus.

Meespreken tijdens vergaderingen van 
de raad
Tijdens de rondetafelgesprekken berei-
den de raadsleden zich voor op de be -

sluitvorming in de raadsvergadering. U 
bent van harte welkom om de rondeta-
felgesprekken bij te wonen op de pu -
blie  ke tribune. 

Ook kunt u tijdens de ron  detafelgesprek-
ken uw zienswijze inbrengen over de 
geagendeerde raadsvoorstellen. 
Inspreken is niet mogelijk voor de vol-
gende onderwerpen:
- onderwerpen die niet op de agenda 

van de raad en de rondetafelgesprek-
ken staan

- benoemingen, keuzen, voordrachten 
en aanbevelingen van personen, om -
dat inspreken (de belangen van) deze 
personen al dan niet in de uitoefe-
ning van hun ambt of functie kan scha-
 den

- de besluitenlijst van de raad.

Als u wilt inspreken of meepraten aan 
tafel met de raadsleden, kunt u zich tot 
14.00 uur op de dag van het rondetafel-
gesprek aanmelden bij griffie@west-
maasenwaal.nl of (0487) 599500. U geeft 
dan door uw naam, adres, telefoon-
nummer en het agendapunt waarover u 
wilt in- of meespreken. Aanmelden kan 
ook direct aan het begin van de ronde-
tafelgesprekken. 
Op de website www.westmaasenwaal.nl, 
spreekrecht burgers, treft u meer infor-
matie aan over de spelregels voor het 
inspreekrecht tijdens de rondetafelge-
sprekken.

Richard Jansen tot koning gekroond
EWIJK - Richard Jansen is vis-
koning geworden van hengel-
sportvereniging de Loenensche 
Well uit Ewijk. Met 129.220 kg 
was hij de nummer 1 van het 

koningsvissen. Nummer 2 is 
Edwin Jansen met 110.920 kg. 
Nummer 3 Jos Jansen viste 
92.880 kilogram bijeen. Ri-
chard behaalde voor de twee-

de keer het koningschap van 
de vereniging, het afgelopen 
seizoen was erg spannend 
door de goede vangsten. Elk 
jaar wordt de koning gehul-

digd, zo ook nu, met een fles 
champagne en een enveloppe 
met inhoud. Richard zal in 
2010 zeker zijn koningsschap 
gaan verdedigen.
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