
tielactueel
Informatie van de gemeente Tiel • Postbus 6325, 4000 HH Tiel • Achterweg 2, 4001 MV Tiel • Tel. (0344) 637 111 • www.tiel.nl

14 DECEMBER 2016

TIEL ACTUEEL     1 TIEL ACTUEEL     1

Volg ons opTwitter @gemTiel

Stichting Tiel Centrum XL heeft meer groene plannen in petto
Geveltuintjes geven kleur aan Tielse binnenstad

Het werk van wijkregisseur Elly van Schaik

Goede ideeën moet je koesteren,
plannen kunnen groeien. Inwoners 
- en niet de gemeente - maken de 
samenleving! Voor goede ideeën 
is ruimte nodig, inwoners willen 
meer ruimte. Samen aan de slag 
met uw ideeën, want samen 
kunnen we meer. In deze serie 
van inspirerende verhalen leest u 
hoe het anders kan: Tiel kan meer.

De Tielse binnenstad is de afge-
lopen vijf jaar opvallend groen 
geworden. Een initiatief van enkele 
gedreven bewoners die met hun 
enthousiasme zowel buurtgenoten 
als gemeente, bedrijven, scholen en 
fondsen voor zich hebben gewonnen. 
Onder de vlag van stichting Tiel 
Centrum XL broeden ze op nog 
meer leuke plannen.

Beeldend kunstenaar Gera van 
der Leun is de spin in het web van 
de groene beweging. Maar ze wil 
beslist niet alleen met de eer gaan 
strijken. “Zonder mijn vriend Gert 
de Graaff en straatgenoten Bert 
van der Neut, Piet en Carla Kreuk 
was dit niet van de grond gekomen.”

In 2008 kochten Van der Leun 
en De Graaff de vroegere Burger 
Bewaarschool aan de Gasthuis-
straat. Zij kwam uit Utrecht, hij uit 
Amsterdam. “Tijdens de verbouwing 

richtten we ons al op onze woon-
omgeving. Het viel op dat er totaal 
geen groen in de straten was, nog 
geen grasspriet. In onze vorige 
woonplaatsen waren we anders 
gewend. Zo kregen we het idee 
een geveltuintje aan te leggen. 
We bleken niet de enige te zijn en 
op een dag legden we met mede-

bewoners enkele tuintjes aan. 
De gemeente trok even de wenk-
brauwen op, maar dat sloeg al 
snel om in enthousiasme.”

De tuintjes zijn inmiddels niet 
meer weg te denken. Er zijn er 
zeker 130 en het aantal neemt 
toe. “Mensen vinden het leuk ze 
te verzorgen. Natuurlijk helpen 
we als het nodig is.” Voorjaar 2017 
verschijnen er bijzondere planten-
kasjes, zitbankjes met planten en 
verlichting en een kunstwerk door 
kinderen. Ook komt er een educa-
tief project. Steeds meer mensen 
raken betrokken. Waar Van der 
Leun vooral blij van wordt is dat de 
stad niet alleen groener maar ook 
zo veel sfeervoller is geworden. 
“Bewoners hebben contact met 
elkaar. Ik heb zelfs de indruk dat 
automobilisten hun snelheid aan-
passen, omdat ze het idee hebben 
dat ze door een woonstraat rijden.”

Kijk voor plannen en voorbeelden 
op www.tielcentrumxl.nl

Sinds september vorig jaar zijn 
de wijkregisseurs actief in de 
wijken, buurten en dorpen van de 
gemeente Tiel. In Tiel-Centrum 
en Zennewijnen is dat Elly van 
Schaik.

Wijkregisseur in de gemeente Tiel. 
De mooiste baan die er is! Vaak 
krijg ik de vraag: “wat doe je precies 
als wijkregisseur?” En dan zie ik ze 
denken: nog iemand in de wijk? We 
hebben toch al wijkteams Jeugd, 
wijkcoaches, wijkverpleegkundigen? 
Wat moet ik met een wijkregisseur? 
Wat moeten de gemeente, een wijk, 
netwerkpartners ermee? Dat leg ik 
graag uit!

Hoe maak ik het verschil? 
U moet mij zien als schakel tussen 
gemeente en inwoners. Een voor-
uitgeschoven post. Een verbinder. 
Ik haal op uit de wijk, daar zit 
energie en kennis. Dit vind ik het 
leukste aan mijn baan. Ik breng de 

informatie vanuit de wijk naar mijn 
collega’s bij de gemeente. Ik daag 
hen uit van buiten naar binnen te 
werken, dus vraaggericht. Soms 
liggen de regels vast en is er geen 
mogelijkheid om iets te doen. 
Maar soms ook wel. Dan zoeken 
we samen de ruimte. Het stuk bij 
de gemeente, omgaan met regels 
en zoeken naar de ruimte, is vaak 
het meest ingewikkelde. Een 
mooie term die ik pas hoorde en die 
ik wel bij mijn functie vind passen 
is “ritselmanager”. Ik ritsel, regel, 
verbind, ben creatief en zoek met 
al deze ingrediënten de ruimte 
in regelland, in mijn geval de 
gemeente Tiel. Wel op een legale 
manier overigens.

Vier wijken
Naast mijn vaste twee wijken pak 
ik sinds 1 oktober een aantal taken 
op in Tiel-Oost en Passewaaij. Ik 
krijg hiermee een kijkje in vier 
wijken! Prachtige wijken, allemaal 

heel verschillend. Ik zie mooie 
initiatieven om een groene binnen-
stad te krijgen, Zennewijnen: een 
klein buurtschap met enorme 
betrokkenheid voor alles wat daar 
gaande is. En nu ook Tiel-Oost en 
Passewaaij waar ik verschillende 
inwoners heb gesproken en waar 
ik in beide wijken deel mocht 
nemen aan een wijklunch met 
inwoners en netwerkpartners.

Ik ga graag met u in gesprek
Heeft u een goed idee? Of een 
mooi initiatief voor uw buurt of 
wijk? Laat het mij weten! 

Elly van Schaik
Telefoon: (0344) 637 421 of
06 - 26  90 09 25 
E-mail: evschaik@tiel.nl
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Stadhuiscampus Tiel: één loket voor klanten van 
gemeente Tiel, UWV en Werkzaak Rivierenland 
“Door samen te werken op één locatie zijn we onze klanten nog beter van dienst!”

Elfriede Boer, directeur Werkzaak 
Rivierenland, Rian Lukassen, 
manager bij UWV en Miriam 
Oosterwijk, gemeentesecretaris 
van Tiel, gaan samenwonen. 
Maar alleen tijdens kantooruren. 
Voortaan zijn ze samen met de 
medewerkers van de drie organi-
saties te vinden op de verbouwde 
Stadhuiscampus aan de Achter-
weg 2 in Tiel. De dames zijn er 
trots op dat het gelukt is hun 
gezamenlijke huisvesting op tijd 
af te krijgen. En dat er voor de 
bijna 500 medewerkers van de 
drie organisaties voldoende plek 
is om te werken. 

Eerder zaten de organisaties 
verspreid over 18 verschillende 
locaties, in Tiel en andere plekken 
in Rivierenland. Onhandig voor de 
medewerkers, maar zeker ook voor 
bezoekers en klanten. De drie zijn 
blij dat ze eindelijk met elkaar op 
één plek zitten. “Dat zorgt voor 
verbinding”, zegt Miriam Oosterwijk. 
Elfriede Boer vult aan: “We vinden 
elkaar nu veel makkelijker en 
daardoor kunnen we beter samen-
werken.” 

Eén loket voor alle klanten
De medewerkers van UWV heb-
ben al een kijkje genomen op hun 

nieuwe werkplek. Volgens Rian 
Lukassen vinden ze het prachtig. 
Maar zeker zo belangrijk is wat de 
inwoners van de gemeente Tiel en 
de klanten van UWV en Werkzaak 
Rivierenland er van vinden. Voor 
hen is de Stadhuiscampus dé plek 
waar ze terecht kunnen met hun 
vraag voor alle drie de organisaties. 
Iemand die op zoek is naar werk of 
een uitkering wil aanvragen, een 
werkgever op zoek naar personeel 
of een inwoner die zijn paspoort 
komt verlengen - iedereen is wel-
kom. Miriam Oosterwijk: “Je komt 
binnen in een mooie ontvangsthal 
waar je bij één loket terecht kunt. 
Of je nu voor UWV, Werkzaak of de 
gemeente Tiel komt. Er zijn geen 
verschillende loketten meer.”

Ontmoetingsplaats
De nieuwe bewoners hopen ook dat 
de Stadhuiscampus een ontmoe-
tingsplaats wordt. Rian Lukassen: 
“Een plek waar mensen die werk 
zoeken én werkgevers die op zoek 
zijn naar personeel, elkaar vinden. 
Als mensen elkaar ontmoeten, 
komt de vraag naar en aanbod van 
personeel makkelijker bij elkaar. We 
kiezen dus ook heel bewust ervoor 
om niet alleen digitaal contact te 
hebben met onze klanten. We wil-
len ook een plek bieden waar we 

elkaar kunnen ontmoeten, het moet 
wel menselijk blijven. Werkzaak 
en UWV houden zich allebei met 
werk en inkomen bezig. Nu nog 
vanuit verschillende wetten. In ons 
ideaalplaatje laten we de wetten los 
en zijn we er gezamenlijk voor alle 
werkzoekenden. Deze nieuwe huis-
vesting is een stap in de goede rich-
ting.” Gemeentesecretaris Miriam 
Oosterwijk sluit zich daar bij aan. 
“Het is natuurlijk ook ons belang dat 
er zoveel mogelijk mensen aan het 
werk gaan.”

Kostenbesparing
Het nieuwe pand levert uiteindelijk 
een kostenbesparing op. Elfriede 
Boer daarover: “Onze organisaties 
hadden allemaal meerdere  panden 
op verschillende locaties. Niet 
alleen onduidelijk en lastig voor 
onze klanten, maar ook duur. In 
de Stadhuiscampus besparen we 
ook op werkruimte. Niemand heeft 
meer een vaste werkplek. De mede-
werkers van de drie organisaties 
kunnen op elke plek aan de slag om 
efficiënt om te gaan met de ruimte. 
Medewerkers gaan ook steeds meer 
thuiswerken, dat levert nog eens 
een besparing van werkplekken 
op. We werken met belastinggeld, 
dus als we geld overhouden, is het 
vanzelfsprekend dat dit geld weer 

terugkomt bij de klant. Ons doel is 
zelfs dat we meer willen doen voor 
onze klanten met minder geld.” 
De Tielse gemeentesecretaris vult 
aan: “In eerste instantie zullen onze 
klanten er weinig van merken dat 
onze kosten naar beneden gaan. 
Maar als we geld kunnen besparen, 
gebruiken we dat weer voor andere 
zaken. Daarnaast kunnen klanten 
erop rekenen dat we ze door deze 
intensieve samenwerking beter van 
dienst kunnen zijn.” 

Nog niet alles ligt vast 
Elfriede Boer: “Net als mensen 
doen die met elkaar gaan samen-
wonen, moesten wij als organisaties 
ook afspraken maken over hoe we 
zaken in het nieuwe pand gaan 
organiseren. En samenwonen is ook 
dat je af en toe aan elkaar vraagt of 
je het nog naar je zin hebt.” Miriam 
Oosterwijk knikt: “We zijn flexibel, 
niet alles ligt vast. Als bezoekers, 
klanten of medewerkers in of rond 
het nieuwe gebouw tegen iets aan-
lopen, dan gaan we daar natuurlijk 
mee aan de slag.” 

Volgend jaar wordt in dit gebied onder andere de klimaatdijk aangelegd. Het definitieve 
ontwerp voor de inrichting is te bekijken op de inloopavond op dinsdag 20 december 
aanstaande.

V.l.n.r.: Mirjam Oosterwijk, Elfriede Boer en Rian Lukassen.
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In het project FluviaTiel worden 
dijkversterking, verminderen 
kwelwateroverlast, wonen, 
recreatie en natuur gecombi-
neerd. Op dinsdag 20 december 
organiseren de gemeente en de 
aannemerscombinatie Wetering/ 
Vissers Ploegmakers / F.P.H. 
Ploegmakers een inloopavond 
waar u onder andere het defini-
tief ontwerp kunt  bekijken. 

FluviaTiel betreft de herinrichting 
van het gebied tussen de Waal, het 
Amsterdam-Rijnkanaal, de haven 
en de Zwaluwstraat. De maat-
regelen vergroten de bescherming 
tegen overstroming, verminderen 
kwelwater en piping (wegspoelen 
grond onder de dijk). In FluviaTiel 
fase 1 wordt de bestaande dijk 
verhoogd en verbreed (klimaat-
dijk). Ook een deel van het Vijver-
terrein wordt opgehoogd. Door de 
verhoging en verbreding ontstaat 
de mogelijkheid om binnendijks 
woningen te bouwen. Dat gebeurt 

in fase 2. Onderdeel van fase 1 is 
verder dat in de Kleine Willems-
polder natuurontwikkeling plaats-
vindt en er recreatiemogelijkheden 
komen. 

Inloopavond
Op dinsdag 20 december is er een 
inloopavond in de aula van basis-
school De Achtbaan, Meeslaan 3. 
Tussen 19 en 21 uur kunt u binnen 
komen lopen op het moment dat u 
het beste past. Op de inloopavond is 
onder andere het definitief ontwerp 
te bekijken, is er uitleg over de 
werking van de klimaatdijk en 
informatie over de uitvoering. 

Tiel-Oost droger en mooier
De aanleg van de klimaatdijk is 
ook één van de maatregelen om 
de wateroverlast in Tiel-Oost terug 
te dringen van het programma 
‘Tiel-Oost droger en mooier’. In dit 
programma werken gemeente en 
Waterschap Rivierenland samen 
met inwoners aan een aantrekkelijke

en leefbare wijk waarin ‘leven met 
water’ nu en in de toekomst wer-
kelijkheid is. 

FluviaTiel biedt daarnaast de 
mogelijkheid om de fraaie ligging 
van de stad aan de Waal beter te 
benutten, een belangrijke doelstel-
ling van het Masterplan Waalfront. 
FluviaTiel is een samenwerking 
van de gemeente met Waterschap 
Rivierenland, provincie Gelderland 
(Waalweelde) en de rijksoverheid. 
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Inloopavond defi nitief ontwerp FluviaTiel fase 1 

Tijdelijk gratis 
parkeren Poort 
van Santwyck
Tot 3 januari 2017 kunt u gratis uw 
auto parkeren bij het pas geopende 
parkeerterrein ‘Poort van Santwyck’. 
Nog kerstinkopen doen? Vanaf dit 
parkeerterrrein loopt u zo het cen-
trum in. Dat is leuk meegenomen! 
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Kleurrijke afvalcontainers Hertog Karellaan

Uitreiking Vrijwilligersawards

Opbrengst Taxussnoeisel 
voor Toon Hermans Huis

Mantelzorgcompliment 
2016: vraag het nu aan 

Afgelopen zaterdag heeft wet-
houder Verspuij de nieuwe breng-
containers in gebruik genomen. 
Inwoners van de Hertogenwijk 
kunnen nu hun afval in bijzondere 
ondergrondse containers doen. 

Op de containers is met picto-
grammen aangegeven wat waar 
in moet. Grijs voor restafval, groen 
voor glas, blauw voor papier en 
geel voor textiel. Dit moet er toe 
leiden dat er minder verkeerd afval 
in de containers wordt gedaan. Er 
is ook een bord geplaatst met de 
oproep de wijk schoon te houden.

Verkeerd aangeboden afval
Wethouder Verspuij: “Wanneer 
er verkeerd afval in een container 
wordt gedaan kan het niet worden 
hergebruikt en moet het verbrand 
worden. Vooral in de textielcontainer 
wordt regelmatig afval aangetroffen 
dat daar niet in hoort. Het kan dan 
niet hergebruikt worden, maar het 
brengt ook geen geld op. En dat is 
jammer, want de opbrengsten 
worden gebruikt om de afvalstoffen-
heffing voor inwoners te verlagen.”

Na 3 maanden wordt onderzocht 
of de aanpassingen er toe leiden 
dat er minder verkeerd afval in 

de textielcontainer wordt gedaan. 
Als de hoeveelheid verkeerd afval 
niet voldoende vermindert, wordt 
bekeken of andere maatregelen 
nodig zijn voor deze containers.

Een donatie van € 122,40 aan het 
Toon Hermanshuis, een stichting 
die zich inzet voor iedereen die te 
maken krijgt met kanker. Dat is 
het resultaat van de inzameling 
van taxussnoeisel door inwoners 
van de gemeente Tiel.

Medio mei tot eind augustus hebben 
de inwoners van de  gemeenten 
Tiel in samenwerking met Taxus 
Taxi taxussnoeisel ingezameld. In 
Totaal is er 1.262 kilo aan taxus-
snoeisel ingeleverd. Wij ontvingen 
als gemeente een kleine vergoeding 
per kilo aangeleverd taxussnoeisel. 
De financiële opbrengst van al het 

ingeleverde snoeiafval mochten we 
schenken aan een goed doel, dat 
gerelateerd is aan kanker.
 
Wilt u ook bijdragen aan de strijd 
tegen kanker én aan het goede 
doel?
Dat kan! Kijk voor meer informatie 
op www.taxustaxi.nl en doe volgend 
jaar ook mee!
Stichting Taxus Taxi zamelt in de 
gemeenten Tiel taxussnoeisel in. Het 
taxussnoeisel wordt gebruikt voorde 
productie van medicatie tegen kan-
ker. Het is een mooi voorbeeld dat 
afval geen afval is, maar gebruikt 
wordt als waardevolle grondstof!

De gemeente vindt het belangrijk 
dat mantelzorgers ondersteund 
en gewaardeerd worden. Daarom 
kunnen inwoners van de gemeente 
Tiel voor hun mantelzorgers het 
mantelzorgcompliment 2016 
aanvragen, een bedrag van € 125,-.

Iedereen die meer dan drie maanden
 zorg biedt aan zorgvragers in de 
gemeente Tiel komt in aanmerking 
voor het mantelzorgcompliment. De 
mantelzorg mag alleen geen gebrui-
kelijke of professionele zorg zijn.

Aanvraagformulier
U kunt het mantelzorgcompliment 
t/m 31 december 2016 aanvragen 
via het formulier dat af te halen is op 
meerdere plekken in de gemeente, 
zoals op het stadhuis (Achterweg 2, 
Tiel),  en bij Mozaïek Welzijnsdiensten 
(Hertog Karellaan 140 -142, Tiel). U 
kunt het formulier ook downloaden 
op www.tiel.nl (zoek op: mantelzorg-
compliment 2016) of aanvragen bij 
Mozaïek Welzijnsdiensten, telefoon: 
(0344) 611 566. 

Tijdens een feestelijke uitreiking 
op 9 december hebben 3 winnaars 
uit handen van wethouder Henk 
Driessen de Tielse Vrijwilligersa-
ward 2016 ontvangen. 

Met de Vrijwilligersaward 2016 zet 
de jury enkele vrijwilligers in het 
zonnetje en spreekt haar waarde-
ring uit voor al die vrijwilligers die 
zo veel mogelijk maken. In totaal 
zijn er drie awards uitgereikt voor 
de beste burgerinitiatieven en vrij-
willigersprojecten in de volgende 
drie categorieën:
- Categorie ouderen
Mevrouw Van Ooijen is vanaf 
het begin in 2009 werkzaam als 

vrijwillige ouderenadviseur voor 
Mozaïek welzijnsdiensten. Zij 
is zeer toegewijd en vooral erg 
betrokken bij de ouder wordende 
mens. 
- Categorie zorg en welzijn 
De ICV (Interne Cliënten Vervoers-
dienst) van Vrijthof is in 2011 in het 
leven geroepen om de medewer-
kers op de afdelingen te ontlasten. 
Bewoners worden door ICV naar 
therapieën en activiteiten gebracht 
en weer opgehaald. 
- Categorie sport
Ook Een groot voorbeeld is de heer 
Kusters van TFCC de Weirijders. 
Hij zet zich in voor de nieuwe 
BMX-baan en het belang van de 

crossers, jong en oud. En wat hij 
allemaal doet voor de club over-
stijgt ver de gemiddelde vrijwilliger 
in de sportwereld.

 Meer informatie?
De Awards zijn mogelijk gemaakt 
door bijdragen van de gemeente 
Tiel, Rabobank West Betuwe, 
Mozaiek welzijnsdiensten en 
Stichting Oud Burger Mannen- en 
Vrouwenhuis. Meer informatie over 
vrijwilligerswerk is te vinden op 
www.mozaiekwelzijn.nl of bel met 
Mozaiek Welzijnsdiensten, tele-
foon: (0344) 611 566.
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 Meld uw mantelzorger aan voor het mantelzorgcompliment! 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Achterweg 2 (afwijken bestemmingsplan en bouwen), plaatsen 
van een reclamebord (5-12-2016); Echteldsedijk 0 Fluvia 
Tiel, (kappen), kappen van bomen (5-12-2016); Marconis-
traat 16 (bouwen), wijzigen gevels en entree (5-12-2016); 
Wadenoijenlaan 399 (bouwen), constructieve aanpassingen 
betuwehal (7-12-2016).

Verleende omgevingsvergunning (bezwaar)
Achterweg 2 (bouwen en afwijken bestemmingsplan), 
plaatsen van een reclamebord (7-12-2016); Betuwestraat 44 

(bouwen), vervangen gevelpanelen (6-12-2016); Voltastraat 3
(bouwen), veranderen gevels bedrijfsgebouw (7-12-2016).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen 
heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aange-
vraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden 
ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een 
(ontwerp)besluit is genomen. Tegen de verleende vergunning(en) 
is bezwaar mogelijk, zie rubriek ‘Inzage en bezwaar’.
 
Geaccepteerde meldingen op grond van het activiteitenbesluit 
W. de Putter, Bommelweg 2, Wadenoijen, voor het uitbreiden 
van het bedrijf met extra mestsilo (08-12-2016). ‘t Snackpunt, tbv 

Edionstraat nabij huisnummer 15, voor het ingebuik hebben van 
een snackwagen (02-12-2016).

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, ziens-
wijze of beroep mogelijk.

Vergunningen

Verleende exploitatievergunning 
Voor het exploiteren van Grieks Restaurant Oneiro, Stations-
weg 10, Tiel. Het betreft hier een overname. De wijze van 
exploitatie zal niet ingrijpend worden veranderd. Deze 

OPENBARE MEDEDELINGEN
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vergunning geldt tevens voor het inrichten van een terras 
aan de voorzijde en zijkant van het horecabedrijf. Dit zijn 
bestaande terrassen (verzenddatum 6-12-2016).

U kunt deze besluiten inzien. Tegen deze besluiten is bezwaar 
mogelijk, zie hiervoor rubriek ‘Inzage en bezwaar’.

Vergaderingen

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raad-
zaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur 
(tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan 
niet genoemd, de volledige agenda’s en bijbehorende stukken 
vindt u op www.tiel.nl (onderdeel: Bestuur).
 
Raadsvergadering: woensdag 21 december
De agenda voor deze vergadering is nog niet beschikbaar.

Verkeer

Rivierenlandlaan (fietspad): Vanwege werkzaamheden is 
van 12 tot en met 23 december het fietspad aan de waterzijde 
(gedeelte tussen de burgemeester Meslaan en Laan van 
Westroijen) gesloten voor bestuurders. 

Overig

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatie-
wet 2016 
Het college van burgemeester en wethouders heeft vorenge-
noemde beleidsregels vastgesteld. De beleidsregels bieden een 
richtlijn op de vraag wanneer er sprake is van (geen) uitzicht is 
op inkomensverbetering. De Beleidsregels individuele inkomens-
toeslag Participatiewet 2015 zijn ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 APV
Het college heeft besloten om gebieden aan te wijzen waar 
het voor een ieder verboden is alcoholhoudende drank te 
gebruiken of aangebroken bij zich te hebben. 
Het aanwijzingsbesluit d.d. 19 mei 2009, met betrekking tot 
het aanwijzen van gebieden op grond van artikel 2.4.8 van de 
APV 2009, is ingetrokken. 

Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt door middel van 
publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente 
Tiel en treedt daags na bekendmaking in werking. De bekend-
making is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl 
en www.overheid.nl (onder ‘gemeenteblad’). 

De stukken liggen vanaf donderdag 15 december 2016 ter 
inzage, zie hiervoor de rubriek ‘Inzage en bezwaar’. Ook zijn de 
stukken na de bekendmaking terug te vinden op www.tiel.nl.

Gewijzigde openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg
Op dinsdag 20 december is het Loket Wonen, Welzijn & Zorg 
gesloten. Voor dringende vragen op deze dagen is het loket te 
bereiken via infowmo@tiel.nl

Gemeente Tiel, UWV en Werkzaak Rivierenland samen 
onder één dak
Sinds maandag 12 december kunnen inwoners voor alle 
dienstverlening van de gemeente Tiel, UWV en Werkzaak 
Rivierenland terecht aan de Achterweg 2 in Tiel (stadhuis). De 
partijen werken op één locatie om inwoners beter van dienst 
te kunnen zijn. Locatie Beursplein aan de Nieuwe Tielseweg 
en het loket Wonen, Welzijn en Zorg in de Vier Gravinnen zijn  
gesloten. 

Openingstijden
Het stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 17.00 uur. Daarnaast zijn Werkzaak Rivierenland, 
en burgerzaken van de gemeente - met uitzondering van 
burgerlijke stand - op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. 
Bezoekers kunnen digitaal of telefonisch een afspraak 
maken.

Inzage en bezwaar

Inzien stukken
Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende 
stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 16.30 
uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant 
Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting 
op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevings-
vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit 
kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: 
omgevingsloket@tiel.nl. 

Bezwaar
Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belang-
hebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum 
van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen 
verzend datum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken 
na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester
en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als 
de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u 
bezwaar bij de burgemeester, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. 
Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift 
en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op 
www.tiel.nl.

Beroep
Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzend-
datum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen ver-
zenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na 
deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift 
aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

OPENBARE 
MEDEDELINGEN
14 DECEMBER 2016

KIJK OP WWW.TIEL.NL


