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Hoe vaccins 
helpen tegen 

de verspreiding 
van het virus.

Antwoorden 
vind je op:

coronavaccinatie.nlCoronavaccinatieCoronavaccinatie

Bewoners Matzkaplein en Steur/Kolblei  
beheren en onderhouden speelplek 

De leukste plek voor kinderen 
om te spelen is buiten. Of dat 
in elke buurt van Tiel ook na 

2022 kan op een speelplek, dat 
bepalen bewoners zelf. U dus! 
Stichting Tiel Speelt helpt u om 

speelplekken over te nemen van 
de gemeente. Houdt uw buurt 
ook een speeltuin?  Bewoners 
van het Matzkaplein in Tiel-
Oost kunnen deze vraag met 
ja beantwoorden. Net als de 
bewoners van de Steur/Kolblei 
in Passewaaij. Zij hebben een 
speeltuinwerkgroep opgericht. 
En hebben in januari het 
beheer en onderhoud van de 
speelplekken in hun straten 
overgenomen. 
Om de overdracht te 
vieren ontvingen beide 
speeltuinwerkgroepen ieder 
een waardecheque van € 500,-. 
Dit bedrag is voor de speelplek. 
Tegelijk ondertekenden zij  een 
samenwerkingsovereenkomst 
met Stichting Tiel Speelt. 
De stichting ondersteunt 
buurtbewoners die een 
speeltuinwerkgroep vormen. 
Met adviezen, goede 
voorbeelden en budget. 
En Tiel Speelt brengt 
speeltuinwerkgroepen met 
elkaar in contact. 

Speelplek die past 
bij de buurt
Wethouder Frank Groen: 
“Als bewoners het beheer en 

onderhoud van een speelplek 
overnemen, zie je dat de 
betrokkenheid van bewoners 
bij hun buurt nog groter 
wordt. Met elkaar maken zij 
een speelplek die past bij 
de buurt. Waar kinderen en 
volwassenen graag komen. Ik 
roep dan ook iedereen op om 
samen met buurtbewoners een 
speeltuinwerkgroep te vormen. 
Zo zorgen we er samen voor dat 
er in de wijken en dorpen voor 
onze kinderen leuke plekken 
blijven om te spelen. “

Zonnepanelen? Laat u vooral goed  
en onafhankelijk informeren! 
Leveranciers van zonnepanelen groeien als padden-
stoelen uit de grond. Het ene aanbod heeft u net naast 
u neer gelegd of een ander aanbod vliegt al weer 
om de oren. Logisch: zonnepanelen zijn populair. Ze 
leveren niet alleen schone energie. Ze geven ook een 
financieel voordeel dat  vergelijkbaar is met 4% op uw 
spaarrekening. 

Geen appels met peren 
vergelijken
Dieter Kwint is energieadviseur 
bij Energieloket Tiel. Hij 
geeft regelmatig gratis en 
onafhankelijk advies voor 
het verduurzamen van uw 
woning: ”Ik krijg steeds maar 
vragen over zonnepanelen, 
ook in de winter. Het is toch 
een erg aantrekkelijke manier 
om je energierekening naar 
beneden te krijgen. En dat door 
duurzame energie te gebruiken. 
Woningeigenaren vinden het 
vaak nog best lastig om de 
offertes te begrijpen: Wat krijg ik 
dan nu? Hoe weet ik dat ik niet 
te veel panelen laat leggen? Of 
te weinig? Waarom raadt de ene 

leverancier dit systeem aan en 
de andere leverancier een ander 
systeem?  We nemen dan samen 
de offertes door. Dan wordt er 
een hoop duidelijk!” 

Energieloket Tiel helpt
Op www.energielokettiel.nl/
zon kunt u zich aanmelden en 
dan krijgt u direct toegang 
tot nuttige checklists en tools. 
U kunt dan bijvoorbeeld zien 
hoeveel zonnepanelen geschikt 
zijn voor uw dak. En wat het kost 

en wat het u oplevert. Ook krijgt 
u handige checklists voor het 
aanvragen van offertes of waar 
u op moet letten als het werk is 
uitgevoerd. 

Kwint vindt het verstandig om 
meerdere offertes aan te vragen. 
“Het is dan wel belangrijk 
dat je ze goed beoordeelt. 
En wil je het uitzoekwerk 
en de onderhandelingen 
liever onafhankelijk door 
Energieloket Tiel laten doen? 
Dan krijg je toegang tot onze 
collectieve inkoopactie van 
Energieloket Rivierenland. Onze 
onafhankelijke energieadviseurs 
hebben een mooi collectief 
zonnepanelenpakket samen- 
gesteld voor huis-eigenaren  
van de gemeente Tiel.”

Dieter Kwint – Energieloket Tiel

Win gratis zonnepanelen
Als extraatje organiseert 
Energieloket Tiel een loting. 
Iedere woningeigenaar uit 
gemeente Tiel die voor 28 
februari een vrijblijvende offerte 
aanvraagt binnen de collectieve 
inkoopactie van Energieloket 
Rivierenland, maakt kans op 
een gratis set zonnepanelen.  
Meld u nu aan via 
www.energielokettiel.nl/zon

Agenda

Edward Rijsdijk (rechts op de foto) is één van de bijna 30 bewoners die samen de 
speelplek op het Matzkaplein beheren en onderhouden. Samen met Jelmer Krom van 
Stichting Tiel Speelt ondertekende hij de samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan de 
afspraken over het beheer en onderhoud.  

Wilt u ook een speelplek 
overnemen? 
In steeds meer buurten nemen bewoners 
de speekplek over. Lukt dat niet, dan 
verdwijnt de speelplek na 2022. Geen 
leuke boodschap. Wilt u meer weten 
over het overnemen van het beheer en 
onderhoud van een speelplek in uw buurt? 
Neem dan contact op met mevrouw 
Annika Maan. Haar telefoonnummer is 
(0344) 637 313, haar mailadres is 
amaan@tiel.nl. Meer informatie staat ook 
op www.tielspeelt.nl. 

 17 februari – 19.30 uur 
Raadsvergadering
De vergaderingen vinden plaats in de 
raadzaal van het stadhuis. In verband met 
de corona richtlijnen zijn de vergadering 
niet toegankelijk voor publiek. De 
vergadering kunt u live volgen op onze 
website https://ris2.ibabs.eu/Tiel/ 

Susan Ruinard en Ronald van den Bergh hebben samen met andere be-
woners een speeltuinwerkgroep gevormd voor de speelplek op de Steur/
Kolblei in Passewaaij. 
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Vanaf 1 februari zijn wij als gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. 
Dit betekent dat ook de gemeente de meldingen ontvangt die anoniem gemaakt 
worden. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen over criminaliteit, ondermijning en fraude. 
Burgemeester Hans Beenakker en Marc Janssen van M. hebben hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

Burgemeester Beenakker: 
“De aanpak van ondermijning 
staat hoog op onze prioritei-
tenlijst. Het is voor een veilige 
en leefbare samenleving heel 
belangrijk dat we deze vorm van 
criminaliteit opsporen en aan-
pakken. Dat kunnen politie en 
gemeente niet alleen. We heb-
ben daarbij de ogen en oren 
van onze inwoners hard nodig. 

Maar we beseffen dat het 
melden van ernstige informatie 
over criminaliteit niet altijd mak-
kelijk is. Er kunnen redenen zijn 
waarom u niet naar de politie 
durft. Dan kan Meld Misdaad 
Anoniem (M.) de oplossing zijn. 
Zo kunnen we ons weerbaarder 
maken tegen ondermijnende 
criminaliteit”. 

Wat is M.?
M. is een onafhankelijke 
organisatie en is géén politie. 
Bij M. kunt u anoniem meldin-
gen doen over criminaliteit of 
fraude. 

Meer informatie over M.  
vindt u op:  
www.meldmisdaadanoniem.nl.

7 dagen per week 
bereikbaar
M. is zeven dagen per week 
bereikbaar via 0800-7000. Op 
maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 22.00 uur. En in 
weekenden en op feestdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt 
ook online een melding maken 
via meldmisdaadanoniem.nl/
melden.

 Omgevingsvergunningen 
  

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Biezenwei 2 (afwijken bestemmingsplan, gebruiksmelding) 
realiseren tijdelijke vaccinatie locatie, melding brandveilig 
gebruik vaccinatielocatie (29-1-2021); Bommelweg 40 
Wadenoijen (afwijken bestemmingsplan) kleinschalig 
fokken van kittens (3-2-2021); F.J. Ebbenstraat 40 (bouwen) 
plaatsing speeltoestel (3-2-2021); Heiligestraat 28 (uitweg) 
aanleg in-/uitrit (28-1-2021); Hoekwei 6 (uitweg) aanleggen 
extra uitrit (27-1-2021); Kersenboogerd 0 ong. (afwijken 
bestemmingsplan) vestigen fysiotherapie praktijk  
(31-1-2021); Koornmarkt 7 (bouwen) realiseren 4 
appartementen (29-1-2021); Scheeringlaan 4a (uitweg) 
aanleg in-/uitrit (28-1-2021); Simon Vestdijkstraat 49 
(bouwen) plaatsen erfafscheiding en overkapping (2-2-2021); 
Zoelensestraat 5a Kapel Avezaath (bouwen) bouwen poort 
(1-2-2021); Prinses Beatrixlaan 7 (milieu) opstellen van 
maatwerkvoorschriften (2-2-2021).

Verleende omgevingsvergunningen

Diverse locaties Tiel (kappen) kappen 33 bomen  
(1-2-2021); Baesjoulaan 2 (afwijken bestemmingsplan, 
bouwen) bouwen schuur (4-2-2021); Hoveniersweg 27 
(bouwen) realiseren appartementen (4-2-2021);  
Kellenseweg 17 (aanleggen) aanleg transportleiding  

Vitens (3-2-2021); Notarisappel 151 (bouwen) plaatsen 
ramen in zijgevel (1-2-2021); Provincialeweg 6 Kapel 
Avezaath (kappen) kappen boom (1-2-2021); Meelsewei 3 
(milieu) wijzigen van een PGS 15 opslag en bijplaatsen van 
een CO2 koelinstallatie (29-1-2021). 

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen 
is slechts ter informatie. Er 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 activiteitenbesluit

Medelsestraat-Oost 17, groothandel in reinigings- 
middelen- materialen- machines; Westledeplein 1, starten 
van een bakkerij.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, 
zienswijze of beroep mogelijk.

 Verkeer 

Hoveniersweg
De aannemer werkt aan het nieuwbouw appartementen-
complex langs de Hoveniersweg. Voor deze werkzaamheden 

is de Hoveniersweg t/m 26 februari tussen 7.00 – 16.00 uur 
gestremd: Er is een omleiding via de parkeervakken.

Nieuwe Tielseweg
Vanwege de bouwwerkzaamheden Beursplein is er vanaf 4 
januari tot 28 maart 2021 een omleiding voor (snor)fietsers 
en een snelheidsbeperking in beide richtingen voor verkeer. 

Heiligestraat
Van 11 januari tot 12 maart 2021 zijn er rioolwerkzaamheden 
in de Heiligestraat. Doordat er minder rijstroken beschikbaar 
zijn, heeft het verkeer wat vertraging.

 

 Overige 

Uitschrijving Landelijk Register Kinderopvang

In verband met een verhuizing zijn op verzoek van de 
houder (Kinderopvang KaKa B.V.) onderstaande BSO’s 
en KDV uitgeschreven en staan deze drie locaties vanaf 8 
februari 2021 als 'niet geregistreerd' in het LRK.

Soort voorziening: buitenschoolse opvang
Naam: BSO Koerierspad 
Adres: Koerierspad 5, 4007 TS te Tiel
Registratienummer: 198206665
Datum wijziging in LRK: 8 februari 2021

Hulp voor gedupeerden van toeslagenaffaire
De Belastingdienst is bij veel ouders te streng geweest met het terugvragen van 
kinderopvangtoeslag. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Ook in onze 
gemeente zijn gezinnen hierdoor gedupeerd. De gedupeerde gezinnen hebben recht 
op de herstelregeling van de Belastingdienst. Maar ook de gemeente kan hen helpen 
als zij meer hulp nodig hebben. 

We kunnen deze gezinnen 
over een paar weken 
gericht benaderen omdat 
er een zorgvuldige 
gegevensuitwisseling mogelijk is 
tussen de Belastingdienst en de 
gemeenten. Dat is juridisch en 

technisch geregeld.

Wethouder Marcel Melissen: 
“We zijn heel blij met deze 
gegevensuitwisseling, omdat 
we nu in beeld hebben wie de 
dupe zijn geworden van de 

toeslagenaffaire. Het gaat om 
39 gezinnen in onze gemeente. 
We zijn natuurlijk helemaal niet 
blij dat zij in deze situatie zitten. 
Want zij zijn niet alleen financieel 
in de problemen gekomen. Zij 
werden bijvoorbeeld ook ziek 

door de spanningen of raakten 
hun baan kwijt. Zodra we alle 
informatie hebben nemen we 
met deze gezinnen contact op. 
En bieden hen, als zij dat willen, 
ondersteuning of verwijzen 
hen naar gespecialiseerde 
organisaties in onze gemeente 
voor hulp.” 

Vervoer priklocaties voor de corona-vaccinatie
Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de 
corona-vaccinatie en heeft u geen vervoer naar 
de priklocatie? Dan kunt u gebruik maken van 
Versis, aanvullend openbaar vervoer. Versis is 
vervoer van deur-tot-deur, van deur-tot-halte of 
van halte-tot-halte.

Iedereen mag met Versis reizen. Reizigers met een Wmo-
indicatie betalen minder. Als u geen Wmo-indicatie heeft, 
dan reist u als OV-reiziger. De prijs van uw rit bestaat uit een 
opstaptarief en een tarief per kilometer. De totaalprijs krijgt 
u bij de boeking te zien of te horen. Houd wel rekening met 
de coronamaatregelen in het vervoer. Deze kunt u nalezen 
op www.versis.nl (corona-update)

Meer weten?
Wilt u meer weten over vervoer met Versis of wilt u een rit 
boeken? Kijk dan op www.versis.nl of bel met 088-655 77 50 
(lokaal tarief).

Gemeente Tiel sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem (M.)

Afvalinzameling 
Avri gehinderd 
door hevige 
sneeuwval 
Het dikke pak sneeuw zorgde 
ervoor dat Avri afgelopen 
maandag geen afval kon 
inzamelen. Ook waren de 
milieustraten gesloten. 

Avri bekijkt per dag of en hoe de 
dienstverlening  weer kan starten. 
Op de Avri-app, avri.nl en de sociale 
mediakanalen van Avri staat de actuele 
situatie. 
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Soort voorziening: buitenschoolse opvang
Naam: BSO De Bataaf
Adres: Hooibeestje 3, 4007 HD te Tiel
Registratienummer: 643220598
Datum wijziging in LRK: 8 februari 2021

Soort voorziening: kinderdagverblijf
Naam: KDV De Bataaf
Adres: Hooibeestje 3, 4007 HD te Tiel
Registratienummer: 709762483
Datum wijziging in LRK: 8 februari 2021

Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer 
woont op het adres waar deze volgens de basisregistratie 
personen staat ingeschreven. Het college heeft besloten  
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op  
te schorten. Dit betekent dat deze daardoor niet meer 
op dat adres staat ingeschreven: Achak, A. Janus 
Erasmiusstraat 6.

 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 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in 

het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor 
een toelichting op deze stukken en voor het inzien van 
verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het 
Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: 
(0344) 637 167 (bereikbaar ma-di-do ochtend), e-mail: 
omgevingsloket@tiel.nl. 

Bezwaar
Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. 
Als er geen verzenddatum 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, t.a.v. Juridische 
Zaken, 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 
verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er 
geen verzenddatum 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.

WWW.TIEL.NL

Informatie van  
de gemeente Tiel 

Postbus 6325, 
4000 HH Tiel 

Achterweg 2, 4001 MV Tiel 
Tel. (0344) 637 111 

Twitter@gemTiel 
gemeente@tiel.nl 

www.tiel.nl


