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Ter gelegenheid van de jaarlijkse 
Lintjesregen ontvingen vrijdag 24 
april zeven inwoners van Tiel een 
Koninklijke Onderscheiding en de 
daarbij behorende versierselen 
voor hun vrijwillige activiteiten. 
Burgemeester Beenakker reikte 
de versierselen uit die horen bij 
de onderscheiding als Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

De heer J. Poldervaart uit Tiel
De heer Poldervaart zet zich op 
vele fronten in voor de (Tielse) 
samenleving. Hij is 27 jaar 
kerkelijk actief bij de Hervormde 
gemeente van Drumpt in 
diverse functies. Hij was 36 
jaar examinator bij de opleiding 
voor bouwkundig opzichter, 
was 12 jaar bestuurslid van 
verzorgingshuis Lingewaarde 
en 11 jaar lid van de vrijwillige 
brandweer van Tiel. Hij is sinds 
1996 bestuurlijk actief voor de 
Stichting Behoud Kerkelijke 
gebouwen in Gelderland en sinds 
kort voor de Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer. 
Voor Bouwend Nederland is hij 
examenontwerper.

De heer D.W. Vermeulen uit 
Kapel-Avezaath
De heer Vermeulen maakt zich 
al langjarig verdienstelijk voor 
de lokale samenleving. Sinds 
1987 is hij voorzitter van het 
dorpshuis Kerk-Avezaath in de 
buurgemeente Buren. 21 jaar was 
hij actief bij de Oranjevereniging 
van Kapel-Avezaath waarvan 15 
jaar voorzitter. Gedurende vijf jaar 
was hij actief lid van de dorpsraad 
van Kapel-Avezaath. In de jaren 
80 was hij tien jaar lang voor Jong 
Gelre in de weer. Sinds 1982 is 

hij bestuurslid bij de Land- en 
Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord.

De heer E. van Malsen uit Tiel
De heer Van Malsen is een 
bestuurlijke duizendpoot die 
een zeer actieve bijdragen levert 
aan onze samenleving. Zo is hij 
kerkelijk actief en betrokken bij 
de Nederlands Hervormde St. 
Lambertuskerk te Buren, de 
Hervormde gemeente van Drumpt 
en de Protestante gemeente van 
Zoelen in diverse functies; koster, 
lector, scriba, wijkouderling 
en adviseur. Op het gebied van 
erfgoed en herdenking heeft hij 
zijn sporen verdiend waar het 
gaat om restauraties en oorlogs- 
en verzetsmonumenten. Voor 
verzorgingshuis Walstede was hij 
enige jaren actief alsmede vele 
jaren voor de Ziekenomroep Tiel.

De heer T.M. van den Broek 
uit Tiel
De heer Van den Broek heeft 
zich voor twee bekende Tielse 
verenigingen ingezet; de corso-
organisatie en voetbalvereniging 
RKTVC. Sinds 1974 is de heer 
Van den Broek vrijwilliger 
en parkeerbegeleider bij het 
Fruitcorso. In 1974 werd hij 
jeugdtrainer bij RKTVC. Sinds die 
tijd heeft hij vele jeugdelftallen 
getraind en vaak met scorend 
succes bij de wedstrijden begeleid. 
Momenteel traint hij elke week het 
D2 elftal van RKTVC.

Mevrouw W.N.B. Gerritse-
van Tuil uit Tiel
Mevrouw Gerritse is sinds 
1981 een zeer actieve en 
betrokken vrijwilligster. Ze is als 
kantinebeheerder van JvR 'De 
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Lintjesregen 2015: 7 koninklijke onderscheidingen uitgereikt

De provincie Gelderland 
presenteert bij de start van 
het zwemseizoen 2015 een 
nieuwe zwemwaterfolder. In 
deze folder staat informatie 
over de belangrijkste Gelderse 
dagrecreatiegebieden en 
natuurzwembaden en over 
veilig zwemmen. De folder is 
onder andere verkrijgbaar op 
het stadhuis, bij de bibliotheek, 
op campings en in hotels. In de 
folder is ook informatie te vinden 
over de meest voorkomende 
gezondheidsklachten die door 
het zwemmen in zwemplassen 

kunnen optreden en informatie 
over het melden van klachten 
over het zwemwater. De infor-
matie uit de folder is ook na te 
lezen op:
www.gelderland.nl/zwemwater

Nieuwe zwemwaterfolder 

Batauwers' een bekend gezicht voor 
de leden van de club, maar ook voor 
de leden van Hengelsportvereniging 
HVS 'Onder Ons', die gebruik maken 
van het verenigingsgebouw van 'De 
Batauwers'. Daarnaast is mevrouw 
Gerritse sinds 2001 vrijwilliger 
bij het Nederlandse Rode Kruis. 
Tijdens de Bloesemtochten zet zij 
zich vele uren in.

Mevrouw A.J.M. van Rooij-
de Bont uit Tiel
Mevrouw Van Rooij spant zich 
zeer in voor de ouderen in de 
Tielse samenleving. Zij is sinds 
1984 zeer actief betrokken bij het 
reilen en zeilen in verzorgingshuis 
Westlede, tegenwoordig de Vier 
Gravinnen te Tiel. Mevrouw De 
Rooij organiseerde activiteiten 
voor ouderen, begeleidde de 
jaarlijkse uitstapjes en beheerde 
het winkeltje. Sinds 2011 

begeleidt ze de bewoners van 
en naar de huiskamer voor het 
nuttigen van de maaltijden en 
is ze medeorganisator van de 
tweemaandelijkse verkoping. Uit 
de opbrengst ervan worden weer 
activiteiten georganiseerd.

Mevrouw G. Dekker uit Tiel
Mevrouw Dekker is een actieve 
duizendpoot. Zij was jarenlang 
mantelzorgster voor haar 
zus en moeder. Sinds 2000 

is ze vrijwilliger op de Tielse 
basisschool 'De Adamshof'. 23 
jaar lang was mevrouw Dekker 
vrijwilliger bij de Oranjevereniging 
van Tiel. Ze was medeoprichtster 
van de Blue Diamonds Fanclub 
en verrichtte hiervoor diverse 
clubactiviteiten. Sinds 1990 is 
mevrouw Dekker bezoekdame 
in verzorgingshuis Westlede en 
verpleeghuis Vrijthof. Dagelijks 
legt ze een bezoekje af bij de 
ouderen.

Van links naar rechts op de foto: de heer Vermeulen, mevrouw Gerritse, de heer Poldervaart, mevrouw Van Rooij, de 
heer Van Malsen, mevrouw Dekker, de heer Van den Broek en burgemeester Beenakker.

Lintjesregen 2016: Lintje voor 1 juni a.s. aanvragen
Wanneer u iemand kent die veel meer doet dan je van een betrokken 
inwoner mag verwachten, dan kunt u hem of haar voordragen voor een 
koninklijke onderscheiding. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjes-
regen van 2016, dan moet uw voordracht voor 1 juni a.s. bij ons binnen 
zijn. Een voordracht moet worden ingediend bij de burgemeester van de 
gemeente waar de voor te dragen persoon woont. Voor meer informatie 
en vragen kunt u terecht op www.tiel.nl (zoekvraag 'Koninklijke Onder-
scheiding'). U kunt ook contact opnemen met de heer Roland van Vugt, 
medewerker Kabinet, telefoon: (0344) 637 257 of rvvugt@tiel.nl

Inwoners van de gemeente 
Tiel komen in aanmerking voor 
€2000,- subsidie bij de aanschaf 
of huur van een micro-WKK. De 
provincie Gelderland heeft de 
subsidie beschikbaar gesteld voor 
twee varianten van de micro-WKK, 
waaronder de HRe-ketel. 

Bent u toe aan een nieuwe CV-
ketel? Heeft u belangstelling voor 
het zelf opwekken van elektriciteit? 
Wilt u lagere energielasten? Of bent 
u weg van innovatie en duurzame 
techniek? Dan is deze regeling 
wellicht interessant voor u.

De HRe-ketel is een ketel die 
energiezuinig verwarmt, warm 
water maakt en tegelijkertijd 
elektriciteit produceert. Deze 
 ketel is met name interessant 
voor huishoudens met een gas-
verbruik vanaf 1600m3 per jaar, 
de ketel produceert maximaal 
2500 kWh per jaar. Heeft u een 
energieverbruik van 10.000 kWh 
per jaar, dan is een brandstofcel 
wellicht een passende oplossing. 
Op subsidiegroengaswkk.nl vindt 
u meer informatie over de pro-
ducten die in aanmerking komen 
voor subsidie. 

Voorwaarde om voor subsidie in 
aanmerking te komen is dat u 
eigenaar en bewoner van uw huis 
bent. Daarnaast heeft u een digitale 
 kopie van de meest recente WOZ- 
beschikking van uw woning en een 
getekende offerte of huurovereen-
komst voor de micro-WKK nodig. 
Binnen 10 werkdagen weet u of u 
in aanmerking komt voor subsidie. 

Voor vragen, meer informatie, 
de beschikbare micro-WKK’s 
en het indienen van een 
subsidieaanvraag, kijk op
www.subsidiegroengaswkk.nl

Subsidie voor uw eigen energiecentrale
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Op maandag 4 mei 2015 is de 
brandweer Gelderland-Zuid 
gestart een proef met een snel 
inzetbaar voertuig (SIV). Dit 
voertuig rukt in Tiel ’s avonds, 
’s nachts en in de weekenden 
uit op alle meldingen en wordt 
bemand door twee brandweer-
lieden. De verwachting is dat 
het SIV vaak sneller ter plaatse 
is, waarmee ook de verkenning 
ter plaatse en de bestrijding van 
het incident snel kunnen wor-
den opgestart. De proef duurt 
één jaar. 

De brandweer rukt nu standaard 
uit met een tankautospuit met 
zes manschappen. Dit gaat met 
de proef in Tiel het komende jaar 
veranderen.’s Avonds, ’s nachts 
en in de weekenden wordt het 
snel inzetbaar voertuig ingezet. 
Bij 75% tot 80% van alle inciden-
ten kan het SIV het incident zelf 
afhandelen, zoals containerbran-
den, buitenbranden en automati-

Brandweer Gelderland-Zuid start proef
met snel inzetbaar voertuig

Op donderdag 23 april 2015 nam 
burgemeester Hans Beenakker 
de tweede ster voor het Keur-
merk Veilig Ondernemen (KVO) 
in ontvangst van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). De bijbehorende 
tegel is geplaatst ter hoogte van de 
Waterpoort, nabij de entree van het 
Flipje & Streekmuseum. 

Veiligheid en minder overlast
Al jaren werkt een enthousiaste 
werkgroep KVO aan het ver-
hogen van de veiligheid en het 
verminderen van overlast en 
criminaliteit in stadscentrum 
van Tiel. Deze werkgroep bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
ondernemers vereniging Hart van 
Tiel,  gemeente, politie, brandweer 
en het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid (CCV). 
Na het behalen van de eerste ster 

Tweede ster Keurmerk Veilig
Ondernemen voor binnenstad Tiel
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Op dinsdag 19 mei 2015 
 organiseert de gemeente, in 
samenwerking met politie en 
brandweer, een voorlichtings-
avond met het thema veiligheid. 
Iedereen die meer wil weten 
over woninginbraak-, brand- en 
buurtpreventie en Burgernet is 
van harte welkom. De bijeen-
komst is in de raadzaal, ingang 
Ambtmanstraat 13, aanvang 
19.30 uur.

Tijdens de avond is er informatie 
over de volgende onderwerpen: 
• Veiliger Wijk Team (VWT) – De 

wijkagenten stellen zich voor en 
vertellen over het VWT.

• Buurtpreventie – Hoe kunnen 
buurtbewoners samen de wijk 
veiliger maken?

• Woninginbraakpreventie – Hoe 
komen inbrekers binnen? Wat 
kunnen bewoners hier zelf 
tegen doen? 

• Brandpreventie – Brand 
 ontstaat sneller dan u denkt. 
Hoe kunnen bewoners brand 
voorkomen?

• Burgernet – Bewoners zijn de 
oren en ogen van de buurt/
wijk en kunnen daarmee een  
waardevolle bijdrage aan de 
veiligheid van de leefomgeving.

Na de presentaties is er een 
informatie markt waar informatie te 
krijgen is over woningbeveiliging, 
brand preventie en burgerparticipatie.

Aanmelden
Wilt u bij deze bijeenkomst aan-
wezig zijn, meldt u zich dan zo 
snel mogelijk en in ieder geval 
voor 11 mei aanstaande aan. Dit 
kan via e-mail: stagecv1@tiel.nl of 
telefoonnummer: (0344) 637 151 
onder vermelding van de volgende 
gegevens: naam, telefoonnummer, 
e-mailadres en aantal personen. 

Voorlichting over veiligheid

Op 12 en 13 mei worden de 
Landmachtdagen georganiseerd. 
Het thema is 70 jaar vrijheid: 
erkennen en herdenken. 

In het hele land vinden activitei-
ten plaats waarbij de Landmacht 
zich presenteert. Eén van de 
locaties is de Waalkade van Tiel. 
Op woensdag middag 13 mei van 

13.00 -17.00 uur kunnen bezoe-
kers kennismaken met de Rode 
Baretten van de Landmacht, hun 
wapens en ander materieel. Er kan 
gevaren worden met rubberboten 
van de Rode Baretten en er is een 
parachute landing van het demon-
stratieteam van de Luchtmobiele 
Brigade. De landmachtdagen zijn 
gratis te bezoeken. 

Landmachtdagen: woensdag 
13 mei op de Waalkade

in 2012 heeft de werkgroep zich 
gericht op het verminderen van 
winkeldiefstallen en de fietsover-
last. Ook is vanuit de werkgroep 
veel aandacht besteed aan het 
terugdringen van de overlast in de 
smalle steegjes en het verbeteren 
van de communicatie tussen on-

dernemers door het instellen van 
groeps Whats apps. Verder heeft 
de gemeente een mobiele camera 
aangeschaft waarmee op verschil-
lende plaatsen in de binnenstad 
een ‘oogje in het zeil’ gehouden 
kan worden. De werkgroep wil over 
twee jaar de derde ster behalen.

sche brandmeldingen. Bij grotere 
incidenten zoals woningbranden 
krijgt het SIV direct hulp. De proef 
duurt tot en met april 2016 en 
maakt deel uit van het veran-
dertraject van de brandweer in 
Gelderland-Zuid. De brandweer wil 
onder andere de brandweerzorg 

beter afstemmen op de aard en 
omvang van incidenten. De inzet 
van het SIV past hierbij. Naast Tiel 
zal het snel inzetbaar voertuig ook 
in Nijmegen worden ingezet. Na 
de proef wordt gekeken of het SIV 
iets is om in te voeren in de regio 
Gelderland-Zuid. 
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OPENBARE MEDEDELINGEN

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Groenendaallaan 10 (bouwen), plaatsen ballenvangers op 2 voet-
balvelden (23-4-2015); Hertog Karellaan 1 -31 (afwijken bestem-
mingsplan) vernieuwen rijweg en aanleggen parkeerplaatsen 
(29-4-2015); Siemensstraat 0 (monumentenvergunning), ver-
nieuwen overstortput rioolstelsel (28-4-2015); Siemensstraat 0 
(aanleggen), vernieuwen overstortput rioolstelsel (28-4-2015).

Verleende omgevingsvergunningen (bezwaar)
Akelei 29 (bouwen), plaatsen overkapping (29-4-2015); C. 
de Kleijnstraat 38 (bouwen), plaatsen balkonbeglazing (29-
4-2015); C. de Kleijnstraat 56 (bouwen), plaatsen balkon-
beglazing (29-4-2015); Drumptselaan 71 (bouwen), plaatsen 
carport/garage (30-4-2015); Drumptselaan 71 (afwijken 
bestemmingsplan), plaatsen carport/garage (30-4-2015)
Grotebrugse Grintweg 206 en Wethouder Schootslaan 7 
(bouwen), realiseren 2 woningen (24-4-2015); Industrie-

weg 0 (kappen), kappen 3 bomen / 6 geweigerd(29-4-2015); 
Kellenseweg 0 (kappen), kappen 10 bomen / 4 gewei-
gerd(9-4-2015); Predikbroedersweg 1 (kappen), kappen 
5 bomen(29-4-2015); Simon Stevinstraat 0 (afwijken 
bestemmingsplan), tijdelijk zanddepot(29-4-2015); Wade-
noijenlaan 495 (kappen), kappen 3 bomen(30-4-2015); 
Siemensstraat 0 (kappen), kappen 48 bomen / 24 gewei-
gerd(28-4-2015). 
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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 vergun-
ning(en) is bezwaar mogelijk, zie rubriek ‘Inzage en bezwaar’.

 Kennisgeving: Kuehne+Nagel Logistics B.V. 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel maken 
bekend dat zij het veiligheidsrapport van Kuehne+Nagel 
gevestigd te Tiel samen met de betrokken bestuursorganen 
hebben beoordeeld.

Het gaat hier om de beoordeling van het veiligheidsrapport 
dat ingevolge het Besluit Risico’s ZwareOngevallen 1999 door 
Kuehne+Nagelop 19 september  2014 is ingediend. Het betreft 
de  versie met als datum 15 september 2014. Op 13 november 
2014 zijn aanvullende gegevens opgevraagd, die op 22 decem-
ber 2014 zijn ontvangen en in deze beoordeling verwerkt.

Het veiligheidsrapport is beoordeeld door de volgende over-
heden:
• de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan-

gewezen toezichthouder (Inspectie SZW);
• Omgevingsdienst Regio Nijmegen (namens Gemeente 

Tiel);
• het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

(VRGZ).

Mogelijkheid van inzien
Het veiligheidsrapport en de beoordeling liggen van 7 mei 
2015 tot 18 juni 2015 ter inzage bij de gemeente Tiel. U kunt 
de stukken inzien 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. 

Gedachtewisseling
Tegen de conclusies en oordelen kunnen géén bedenkingen 
worden ingebracht. Wel kan tot 8 juni 2015 verzocht worden 
om een mondelinge toelichting. Uw verzoek daartoe kunt u
richten aan Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 
1603, 6501 BP Nijmegen of mailen naar wabo@odrn.nl, 
onder vermelding van het kenmerk Z15.017491.

Wilt u meer weten?
Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer 
(024) 751 77 00.

Verguningen

Verleende evenementenvergunning (burgemeester)
T.S.V. Theole,  voor het organiseren van het Beach Tour-

nament Tiel gedurende de periode van 14 mei tot en met 5 
juli 2015 op het sportcomplex aan de Groenendaallaan (ver-
zenddatum: 4 mei 2015).

U kunt de vergunning(en) inzien. Tegen de verleende vergun-
ning(en) is bezwaar mogelijk, zie rubriek ‘Inzage en bezwaar’. 

Verkeer

Brugstraat:  Vanwege herstelwerkzaamheden is de 
Brugstraat (gedeelte tussen de Achterweg en de St. Wal-
burgbuitensingel) van woensdag 6 mei tot en met vrijdag 
8 mei 2015 gesloten voor bestuurders. Tijdens deze werk-
zaamheden wordt het eenrichtingsverkeer op de Kromme 
Elleboog omgedraaid.Voetpad de Hennepe: Vanwege een 
tentenkamp is de Hennepe (voetpad schelpenpad rondom 
de Hennepe 197 -199) vanaf vrijdag 8 mei 12.00 uur tot en 
met zondag 10 mei 2015  - 16.00 uur gesloten voor bestuur-
ders. Hoogendijkstraat: Vanwege  wegwerkzaamheden 
wordt van maandag 11 mei tot en met vrijdag 19 juni 2015 
het eenrichtingsverkeer op de Hoogendijkstraat (gedeelte 
tussen kruispunt Grotebrugse Grintweg – Hoogendijkstraat 
en huisnummers 40) tijdelijk opgeheven. In verband met de 
veiligheid komen er twee parkeervakken in de blauwe zone 
Grotebrugse Grintweg (ter hoogte van huisnummer 59) tij-
delijk te vervallen.
Waalkade: Vanwege een evenement is vanaf dinsdag 12 mei 
18.00 uur tot woensdag 13 mei 2015 20.00 uur de Veerweg 
(gedeelte gelegen vanaf het Voetveer tot aan de ingang stelcon-
platen, ter hoogte van de Haven) gesloten voor bestuurders. 

Overig

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Daarom is besloten deze 
personen uit te schrijven op dat adres:

S. Kaźmierowski, geboren 11-01-1982; J. van de Weste-
ringh, geboren 07-04-1966; O. El Khattab, geboren 15-05-
1978; T.L.K. van Burk, geboren 08-06-1977; S. Hazer, gebo-
ren 14-05-1985.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie hiervoor de 
rubriek ‘Inzage en bezwaar’

Kennisgeving festiviteiten (burgemeester)
B. Voigt, voor het ten gehore brengen van mechanische of 
versterkte live muziek van 15 op 16 mei 2015 tot 01.00 uur in 
Café Bas, Weerstraat 49, Tiel.

Er zijn geen redenen om de gemelde 
festiviteit te verbieden. Tegen dit besluit 
is bezwaar mogelijk, zie hiervoor de 
rubriek ‘Inzage en bezwaar’. 

Aangepaste openingstijden in mei
Vanwege feestdagen zijn het stadhuis, Beursplein 
 Rivierenland, het WWZ loket (WMO) en de Zaak van de 
Stad op onderstaande dagen en tijden gesloten:

Mei
• Donderdag 14 mei – Hemelvaartsdag
• Vrijdag 15 mei 
• Maandag 25 mei – tweede Pinksterdag

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 omge-
vingsvergunningen 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 ver-
zenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na 
deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemees-
ter en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als 
de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u 
bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Team Advies, Postbus 
6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van 
een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voor-
ziening 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 vermeldt, 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.

KIJK OP WWW.TIEL.NL


