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Informatiefolder Poolse Oversteek
bijgesloten bij De Betuwe
In dit katern van De Betuwe is de informatiefolder over
de Poolse Oversteek op zondag 22 september in Driel
bijgesloten. In de folder is praktische informatie over
de dag zelf, historische achtergrondinformatie en een
kaartje van het evenemententerrein opgenomen.
Zit de folder er niet bij of is deze al door iemand meegenomen?
Kijk dan op www.overbetuwe.nl/oversteek voor meer informatie
én de digitale versie van de folder.

Gemeentepagina Overbetuwe
verhuist naar Hét Gemeentenieuws
De gemeentepagina van de gemeente
Overbetuwe verschijnt per 3 oktober
in de weekkrant Hét Gemeentenieuws.
Uitgever De Persgroep heeft besloten om per 1 oktober te stoppen met
nieuwsblad De Betuwe. Voor de regio
Overbetuwe gaat de uitgever samenwerken met de uitgever van Hét Gemeentenieuws.

Wat betekent dit voor de gemeentepagina en
de Openbare Mededelingen van de gemeente Overbetuwe? Omdat wij als gemeente
onze inwoners willen blijven informeren, verhuist de gemeentepagina naar Hét Gemeentenieuws. De eerste lokale editie van Hét
Gemeentenieuws met daarin de gemeentepagina verschijnt op woensdag 3 oktober en
wordt huis-aan-huis bezorgd.

Echtpaar Timmer-Gaasbeek uit Heteren was op 2 september 60 jaar getrouwd.
Al heel snel kon burgmeester Hoytink-Roubos op huwelijksbezoek komen om hen persoonlijk
te feliciteren met hun diamanten bruiloft.
Het echtpaar voelt zich een erg ‘rijke’ familie met 5 jongens en 5 lieve schoondochters plus
prachtige (achter)kleinkinderen.
De toegang naar het huis was mooi versierd door de familie met mooie foto’s en vrolijke vlaggetjes. En wat een verliefd stel is het nog, leuk dat ze voor de foto elkaar nog even knuffelden.
Een prachtig paar, ook 60 jaar geleden al, en een gezellig bezoek!

Onderwijs en opvoeding gaan hand in
hand!
Onze kinderen en jongeren brengen een
groot deel van de tijd door op school of
onderwijsinstelling. Al vanaf hun tweede jaar, brengen wij onze kids naar de
dagopvang of peuterspeelzaal en geruisloos vervolgen zij hun carrière via
het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs. En dan de wijde wereld in.
Natuurlijk begint de opvoeding thuis, bij de primaire opvoeders. Dat kunnen pa en ma zijn,
maar ook andere combi’s zijn natuurlijk mogelijk.
Hillary Clinton schreef jaren geleden een inspirerend boek over jeugdbeleid. De titel ontleende ze aan een Afrikaans gezegde: ‘It takes
a whole village to raise a child’. Het beeld
van dat dorp is voor mij een metafoor voor
het jeugdbeleid. Opgroeien gaat meestal gewoon goed met ouders die hun best doen, met
daaromheen een netwerk van opa’s, oma’s,
vrienden, leerkrachten, ooms en tantes en buren. En als het dan even niet goed gaat, is er
altijd wel iemand die het overneemt. Voor de
meeste kinderen werkt het zo. Maar soms zijn
draagkracht en draaglast niet in evenwicht met
elkaar en is er extra hulp nodig. Soms zelfs zoveel hulp dat specialisten erbij gehaald moeten

Zwemdiploma’s

worden of dat ouders hun kinderen aan specialisten moeten overdragen.
Een belangrijk onderdeel binnen ons brede
jeugdbeleid is het onderwijsveld. Zij doen er
toe en dat behoeft geen toelichting. Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst.
Natuurlijk valt en staat het met de talenten die
jongeren hebben en wat ze met de opgedane
kennis doen, maar de Nederlandse samenleving biedt voldoende mogelijkheden om wat
van je leven te maken.
Overbetuwe heeft een goed onderwijsaanbod.
Het basisonderwijs is in alle kernen en wijken
aanwezig en ook het voortgezet onderwijs
heeft haar plek binnen de gemeentegrens.
Om het onderwijs goed te laten functioneren
is goede huisvesting van belang. En dat is dan
ook de taak van de gemeenteraad van Overbetuwe om dat te faciliteren. Het OBC krijgt
een nieuwe accommodatie in Elst-Zuid. Daar
wordt nu druk aan gewerkt. Het is de bedoeling
dat de oplevering in de zomer van 2021plaatsvindt. Tevens heeft de gemeenteraad in de
kadernota 2020 ook geld gereserveerd voor
de nieuwbouw van basisscholen de Meeuwenberg in Driel en Sam Sam in Oosterhout. De
ontwikkeling van deze beide locaties behoeft

De eerste B-zwemdiploma’s zijn weer
gehaald na de zomervakantie in De
Helster:

nog veel onderzoek en gesprek met velen belanghebbenden, maar haar verantwoordelijkheid om dit financieel mogelijk te maken heeft
de gemeenteraad wel reeds genomen.
We hebben een dorp nodig om onze kinderen
op te voeden, maar dan moeten we als gemeente ook investeren. En dat doen we!
Rob Engels
Wethouder welzijn, zorg en onderwijs.

Femke Paardekooper, Benjamin Eskes, Iris
Odekerken, Nikky Harmusial, Bo Maartens,
Floortje Stinstra, Iris Liet, Sara Trappenburg, Godelief Heusschen, Koen Balk, Jaimy
Verhagen, Mads Vos en Lieke Janssen.
Robin van der Kleij heeft zijn certificaat A
gehaald.
Allemaal van harte gefeliciteerd namens
Team De Helster!
Lekker zwemmen? Kijk voor de
openingstijden op www.dehelster.nl
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Contactgegevens Sociaal Kernteam
Inwoners van Overbetuwe kunnen bij het Sociaal Kernteam terecht met vragen over heel
veel onderwerpen. Ook bieden we een luisterend oor of frisse kijk op de situatie als u zorgen heeft. Bijvoorbeeld over opvoeden, wonen, contacten opbouwen, vrijetijdsbesteding,
zorgen voor een naaste, geldzaken en vrijwilligerswerk. Het Sociaal Kernteam is er voor
iedereen die een steuntje nodig heeft bij het organiseren van een oplossing. We denken
mee en weten wat er te vinden is in onze dorpen.
Het Sociaal Kernteam probeert regelmatig aanwezig te zijn bij activiteiten in de dorpen. Treft u
ons daar niet , bezoek, bel of mail ons dan. Als u wilt komen we bij u thuis.
Kijk voor meer informatie op www.kernteamsoverbetuwe.nl. Bel: 06 117 361 68 (bereikbaar op
werkdagen van: 9.00 – 12.00 uur). Stuur een mail naar: info@kernteamsoverbetuwe.nl.
Bezoek een van onze spreekuren:
Sociaal Kernteam Elst
Locatie:
Triade-gebouw, Prins Hendrikstraat 5A in Elst
Inloopspreekuur: dinsdag 10.30 - 11.30 uur.

Sociaal Kernteam Herveld Andelst Valburg
Locatie:
Kantoor aan de Hoofdstraat 128E, Herveld
Inloopspreekuur: donderdag 11.00 - 12.00 uur.

Basisscholen Overbetuwe ontvangen
nieuwe Cultuurmenu
Deze week wordt het nieuwe Cultuurmenu 2019-2020 aangeboden aan alle basisscholen in de gemeente Overbetuwe.
Voorheen bekend als het Kunstmenu,
maar nu onder een nieuwe naam in een
nieuw jasje. Het aanbod van activiteiten
is uitgebreider en er is gekozen voor
vooral lokaal aanbod uit Overbetuwe.
Alle basisscholen in Overbetuwe kunnen kiezen
uit de verschillende culturele activiteiten. Met dit
menu helpen we basisscholen bij cultuureducatie voor kinderen. Cultuur verrijkt, verbindt en is
natuurlijk erg leuk. Daar kun je niet genoeg van
krijgen!
Van dans tot toneel, van werken met speksteen
tot smeden in een echte smederij en van fotografie tot een bezoek aan een atelier. Het staat

er allemaal in.
Ook is er aandacht
voor
het culturele
erfgoed in de
buurt en cultuurbeleving
in de natuur.
Het Cultuurmenu is met
zorg samengesteld met vooral lokaal aanbod. We zijn blij met
de bereidheid van cultuuraanbieders in Overbetuwe om mee te werken, want er is een schat
aan cultuur in Overbetuwe!

Sociaal Kernteam Oosterhout Slijk-Ewijk
Locatie:
Huisartspraktijk Oosterhout, van
Boetzelaerstraat 12 in Nijmegen: Inloopspreekuur: 2e donderdag van de maand:
9.30 – 10.30 uur.

Sociaal Kernteam Driel
U bent van harte welkom bij de inloopspreekuren in de andere dorpen! U kunt natuurlijk ook
bellen om een afspraak te maken voor een
huisbezoek.

Sociaal Kernteam Zetten Hemmen Randwijk
Locatie:
Bibliotheek Zetten, Schweitzerpark 2a
Inloopspreekuur: woensdag 11.30 -12.30 uur.

Sociaal Kernteam Heteren
Locatie:
Zorgcentrum Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23
in Heteren. Inloopspreekuur: (ook voor inwoners van Randwijk) maandag 11.00-12.00 uur.

Als lezen niet lukt
Van 9 tot 15 september is de Week Van
De Alfabetisering. In deze week vraagt
Stichting Lezen & Schrijven aandacht
voor laaggeletterdheid in Nederland.
In Nederland hebben zo’n 2.5 miljoen
mensen moeite met (begrijpend) lezen
of rekenen.
Voor veel mensen is het vanzelfsprekend
om een whatsappje te sturen, je kind te helpen met zijn huiswerk, een sollicitatiebrief te
schrijven en om verkeersborden te kunnen
lezen. Voor laaggeletterde mensen zijn dit
allemaal uitdagingen waar zij dagelijks mee

te maken hebben. Dit brengt vaak gevoelens van schaamte en angst met zich mee,
waardoor mensen er moeilijk voor uit durven
te komen dat zij moete hebben met lezen en
schrijven. Dit heeft vaak grote gevolgen voor
zaken zoals geld, gezinsleven, gezondheid
en werk. Tijdens de Week Van De Alfabetisering vraagt de provincie Gelderland aandacht
voor het thema met de campagne Daar Heb
Je Recht Op.
Voor meer informatie kijk op www.daarhebjerechtop.nl of bel 0800 - 023 4444 (gratis)

Benieuwd geworden of er iets voor uw kind bij
zit? Vraag er op school eens naar!

Politieke avond

Dinsdag 17 september 2019, aanvang 19.30 uur
In: Dorpshuis De Schakel, Honsvoet 2, Oosterhout
Vragenhalfuur informatiememo’s: aanvang 19.00 uur in zaal 1
Voorronden:
Zaal 1: (aanvang 19.30 uur)
Onderwerpen:
• Voorbereidende vergadering Omgevingsvisie Overbetuwe 2040*
• Voorbereidende vergadering verwerving gronden De Danenberg
• Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
• Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, BredestraatNoord 6, Herveld”
Zaal 2: (aanvang 19.30 uur)
Onderwerpen:
•	Voorbereidende vergadering compensatie eigen risico chronische zieken, collectieve zorgverzekering*
• Voorbereidende vergadering voorstel-scenario’s doelgroepenvervoer
• Voorbereidende vergadering evaluatie systematiek personeelsbudget
Zaal 3: (aanvang 19.30 uur)
Onderwerpen:
•	Voorbereidende vergadering speerpunt 31 uitvoeringsagenda 2018-2022 “nieuwbouw van
een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster”*
• RTG lokaal sportakkoord, onderzoek vitale sportparken en sportnota
• RTGC over proces versterking regio Arnhem-Nijmegen
Tijden met een *: De aanvangstijd van onderwerpen met ster is 19.30 uur. Zodra een onderwerp is afgesloten volgt het volgende onderwerp. Er is een pauze van 20.30 uur tot 20.45 uur
en de sluitingstijd van deze Politieke Avond is 22.00 uur.
Aanmelden en Spreekrecht
De Rondetafelgesprekken met college (RTGC) kennen geen spreekrecht.
Het Rondetafelgesprek kent meespreekrecht.
Voorronden:
•	Iedereen kan voor maximaal 5 minuten het woord voeren over de onderwerpen die op de
agenda staan van de politieke avond. Neem hiervoor uiterlijk maandag 16 september 2019
vóór 12.00 uur contact op met de griffie, tel: 14 0481.
De agenda's en de bijhorende stukken kunt u tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Elst, bij de Griffie. Het is mogelijk de volledige agenda en de achterliggende stukken
te bekijken via internet op www.raadoverbetuwe.nl, verder klikken naar agenda’s en vergaderstukken, daarna keuze maken uit voorronden of raadsvergaderingen en tenslotte de gewenste vergadering aanklikken.

Koffie drinken met de burgemeester
in Randwijk
In haar eerste jaar als burgemeester komt
Patricia Hoytink-Roubos in alle dorpen in
de gemeente Overbetuwe langs om nader
kennis te maken en koffie te drinken met
inwoners. Als eerste gaat ze op maandag
23 september naar Randwijk. De burgemeester is die middag van 16.00 tot 18.00
uur in het Randwijks Hof.
Inwoners en ondernemers uit Randwijk zijn van
harte uitgenodigd om aan te schuiven bij de burgemeester voor een kop koffie of thee. Patricia
Hoytink-Roubos: ‘Ik ga graag met u in gesprek
over Randwijk, over wat er speelt, over wat u
goed en minder goed vindt én over uzelf.’
Aanmelden is niet nodig: u kunt ergens tussen
vier en zes zo binnenlopen.

De komende maanden komt de burgemeester
langs in alle dorpen. Zodra de data bekend zijn,
worden deze gepubliceerd via de gemeentepagina, via de website www.overbetuwe.nl en via
de social-mediakanalen van de gemeente.
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Jaarlijkse inzamelactie Taxus Taxi
zeer succesvol

17 SEPTEMBER
IS IN AANTOCHT

Overbetuwe | De jaarlijkse inzamelactie
van stichting Taxus Taxi in de gemeente
Overbetuwe is zeer succesvol verlopen.
In totaal is dit jaar ruim 346.000 kilogram taxussnoeisel ingezameld, goed
voor ruim 3.000 chemotherapieën. Hiervan werd 8.625 kilogram in de gemeente
Overbetuwe ingezameld. “We zijn erg
verheugd met de opbrengst van dit jaar”,
vertelt Werner Toonen van stichting
Taxus Taxi.

de ander gelukkig een stuk meer taxus kunnen
snoeien dan in andere jaren”, vertelt Werner.
Ondanks de weersomstandigheden was de opbrengst dit jaar boven verwachting. In totaal zijn
de ingezamelde naalden goed voor ruim 3.000
therapieën. Dit jaar liep de inzameling tot en
met 23 augustus. De start- en einddatum worden jaarlijks bepaald door de hoeveelheid werkzame stof die in de naalden aanwezig is. Op dit
moment loopt de stof dusdanig terug, dat het
niet langer bruikbaar is voor het doel.

De massaal aangeboden taxusnaalden bevatten een belangrijke grondstof voor chemotherapieën tegen verschillende soorten kanker, zoals
eierstok-, borst- en longkanker, maar ook tegen
kanker van de slijmvliezen en in sommige gevallen voor chemotherapieën tegen alvleesklieren slokdarmkanker.

Reden voor succes
Volgens Werner is het succes van de inzamelactie te danken aan meerdere factoren. “Zo
weten steeds meer mensen van de inzameling
en hebben we met Den Ouden Groep, Boerenbond, Intratuin en Welkoop een aantal goede
partners waar mensen tijdens het seizoen een
Taxus Taxi Tas kunnen halen voordat zij gaan
snoeien. Onze partners brengen bovendien de
actie onder de aandacht van hun klanten.”

Op zondag 17 september 1944 startte
Operatie Market Garden die strandde
in de Betuwe.
Op die zwarte 17e september vielen
al de eerste tientallen dodelijke
burgerslachtoffers aan het Looveer
in Huissen.
Geallieerd vuur wist geen onderscheid
te maken tussen burgers en de vijand.
Om aandacht te geven aan deze
slachtoffers organiseert het Exoduscomité op de bewuste 17e september
een tocht naar het WO II-monument op
het Looveer.

Boven verwachting
“We hebben gemerkt dat door het droge weer
de groei per haag en regio flink kan verschillen. Hierdoor heeft de één wat minder, maar

In de middag vertrekken om 14.30 uur
burgers vanaf het WO II paneel nabij het
Odeon op de Markt in Huissen.

Kijk voor meer informatie op www.taxustaxi.nl

Op bescheiden schaal is het mogelijk
voor minder-validen met autovervoer
(bijv. jeep) de tocht te maken.
Nabij het monument zal voor de directe
relaties een voor iedereen toegankelijke
herdenking plaats vinden.
Na de bloemlegging is er een informeel
moment om samen te zijn.
Deze plechtigheid is een initiatief vanuit
het Exoduscomité en vindt plaats in het
kader van Gelderland Herdenkt.

‘Traditioneel saluut bij het monument
Looveer tijdens de Exoduswandeltocht’
2019 foto: M.van Hemmen.

Juist nu: 75 jaar na Market Garden.

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

EVENEMENTENKALENDER

Regio Rivierengebied
Gelderland Herdenkt

Hieronder een overzicht van de evenementen voor de komende drie weken in september 2019
Datum

Evenement

Project Drager

Locatie

11 sept. 20:00u

Lopen Sunsetmarch
Door inwoners Oosterhout

Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

Brug De Oversteek aan de
Nijmeegse zijde

14 sept.
start vanaf 07:30 uur

Polentocht Driel

Luctor et Emergo

Driel

16 sept. 20:00 uur

Herdenkingsconcert door
Internationaal gelegenheidskoor

Vrijheidsmuseum, Beatrix Smit en
Dominicanenklooster

Dominicanenklooster Huissen, 20.00 uur
Entree: 5 euro

17 sept. 14:30u

Herdenking monument Looveer te Huissen
met tocht. Vertrek vanaf de Markt.

Exoduscomite

Looveer Huissen

19 sept. 15:00u

Opening Tentoonstelling van het Poolse
Legermuseum

Stichting Driel-Polen

Informatiecentrum De Polen van Driel
in de R.K kerk Driel

19 sept. 19:30u

Concert Agricola, Promyki Krakau

Commissie RK Kerk Driel

R.K kerk Driel

19 sept. 20:00u

Lezing over bevrijding Oosterhout

Hist. Kring Oosterhout – Slijk-Ewijk –
Valburg eo

Dorpshuis De Schakel

19-22 sept.

PL/UK Reenactors Kampement

Reenactors

Uiterwaarden Driel

20 sept.

Onthulling vliegtuigmonument

Gezamenlijke Comités 4 /5 mei in de
gemeente Neder-Betuwe

Nabij ABC terrein in Opheusden

20 sept.

Herdenking bij het monument op het
Vredesplein in Oosterhout

Herdenkingscomite Oosterhout

Vredesplein Oosterhout

21 sept. 11:00u

Onthulling Straatnaambord J. Towle

Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

Oosterhout

21 sept. 14:00u

Introductie rondleidingen ‘Huissen in de
frontlijn’ door WO2 gilde

Exoduscomite

Dominicanenklooster Huissen

21 sept. 15:00 - 16:15u Polenherdenking
Polenplein Driel

Stichting Driel Polen

Driel

21-sept. 19:00u

R.K Kerk Driel

Poolse mis

22 sept. 12:00 - 13:00u Dropping PathFinders

Driel
Driel

21 sept. 15:00 - 16:15u Polenherdenking
Polenplein Driel

Stichting Driel Polen

Driel

21-sept. 19:00u

R.K Kerk Driel

Driel
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Poolse mis

22 sept. 12:00 - 13:00u Dropping PathFinders
Bij de Achterstraat in Driel
22 sept. 10:00u

Oecumenische dienst
Muzikaal omlijst door het chorus 82nd
Airborne Division (onder voorbehoud),
Con Amore en het St. Leonardus koor

Driel
Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

St. Leonarduskerk Oosterhout

22 sept. 12:30 - 13:30u Optocht met historische voertuigen naar
fotopaneel. Aansluitend onthulling fotopaneel
met oorlogsfoto’s

Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

22 sept. 14:30u

Exoduscomite

Dominicanenklooster Huissen

22 sept. 15:00 - 18:00u Sluiting Airborne Herdenkingen 2019 met
oversteek van de Rijn en muzikale optredens

Overbetuwe / Stichting Driel Polen

Uiterwaarden Driel

27 sept. 14:00u

Evacuatie herdenking Betuwe- Arnhem Beekbergen- Apeldoorn.
Met wandel/ﬁets en toertocht.

Exoduscomite

Start wandeltocht vanaf Huissen-centrum
naar Arnhem. Vanaf daar met speciaal
vervoer naar Beekbergen

29 sept. 14:30 uur

Onthulling Sherman tank uitbeelding.

Exoduscomite

Nabij herdenkingskapel op De Heuvel,
Hoek De Vergert - Heuvelsestraat in Bemmel

Presentatie WO2 in beeld tentoonstelling

Vacatures Participatieraad
gemeente Overbetuwe
De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die het college van Burgemeester en Wethouders en/of de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseert over
het beleid van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Passend Onderwijs. De raad
bestaat uit maximaal 13 leden.
De Participatieraad in zijn huidige vorm bestaat sinds 1 januari 2013 en heeft in die periode
een belangrijke plek verworven in het gemeentelijke beleid aangaande de genoemde wetten.
Vanwege uittredende leden is er een vacature voor drie leden die een aandachtsveld van de
WMO vertegenwoordigen. Wij zoeken nieuwe leden die betrokkenheid hebben met of vertegenwoordiger zijn van cliënten of cliëntengroepen van de genoemde wet. Wij zoeken enthousiaste inwoners die met elkaar een bijdrage willen leveren aan het sociaal maatschappelijk
beleid in de gemeente Overbetuwe. In de Participatieraad willen wij een goede afspiegeling
zijn van de Overbetuwse samenleving. Inwoners, jong én oud, met én zonder beperking, met
een migratieachtergrond en/of Nederlandse achtergrond.

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

Brigitte Faber - De Lange
geïnstalleerd als wethouder
De gemeenteraad van Overbetuwe heeft
op dinsdag 3 september Brigitte FaberDe Lange geïnstalleerd als wethouder.
Zij volgt Jan van Baal op, die 23 augustus
afscheid nam.

verzorgde zij onderwijs en was ze onderwijsontwikkelaar en docent-onderzoeker. Van 2002 tot
2006 was ze burgerraadslid, en van 2006 tot
2010 zat ze in de gemeenteraad van Overbetuwe.

Brigitte Faber-De Lange (CDA) is 47 jaar en
woont in Elst. Voordat ze wethouder werd, was
ze hoofddocent Logistiek en Economie aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In die rol

De nieuwe portefeuilleverdeling van het college
van burgemeester en wethouders is te vinden
op www.overbetuwe.nl, onder Gemeente/College.

PROFIEL
•	U bent enthousiast en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het sociaal maatschappelijke beleid in de gemeente Overbetuwe;
•	U hebt een sterke betrokkenheid met de WMO en/of de Participatiewet;
•	U woont in de gemeente Overbetuwe en bent in die gemeente niet beroepsmatig werkzaam
in het beleidsveld waarover wij adviseren;
•	U hebt een netwerk of u bent bereid dit op te bouwen, waardoor u signalen ontvangt uit de
samenleving en niet alleen uit hoeft te gaan van eigen ervaring;
•	U kunt aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering; (elke eerste vrijdag van de maand in
het gemeentehuis in Elst van 09.30 tot 11.30 uur)
•	U beschikt over een positief kritische houding;
•	U kunt informatie aanbrengen, op waarde schatten, samenhang zien en aanbrengen, om
uiteindelijk tot een goed advies te komen.
•	U bent een teamspeler. Persoonlijke inbreng is van groot belang maar advisering is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Bent u de persoon die we zoeken, aarzel dan niet om u aan te melden. De inwoners van de
gemeente Overbetuwe hebben u/ons nodig, omdat de Participatieraad ze een stem geeft in
het beleid van de gemeente Overbetuwe, waar het om de genoemde wetten gaat. Voor meer
informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Participatieraad, Roel Keuken. Tel. 06-53353536 of via keukenr@kpnmail.nl

Brigitte Faber - De Lange

Plekken van Plezier: Open Monumentendag in Overbetuwe
Op zaterdag 14 en zondag 15 september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek, ook in Overbetuwe.
Het thema van de Open Monumentendag
2019 is “Plekken van plezier”: naar welke
monumentale plekken gingen en gaan
mensen voor hun plezier? Of dat nu het
theater, de dierentuin, het museum, een
park, een sportclub of een café is, het
barst in ons land van de monumenten
van ontspanning, vermaak en vrije tijd.
Op zaterdag 14 september om 10.00 uur
zal de opening van de Open Monumentendag in Overbetuwe plaatsvinden in de
Pakschuur (adres: de Park 10-12 in Elst).
Daarna wordt er een lezing gehouden over
het kasteel De Park en de boerderij. Landerij
de Park is een gebied waar jong en oud zich
sportief kunnen vermaken. Voor de kinderen
zijn er archeologische vondsten op te graven.
Verder zal er bij voldoende belangstelling onder
begeleiding van een gids een fietstocht gehouden worden door het mooie gebied. Een gebied
om samen te genieten van de natuur, zelf sportief en actief te zijn of gewoon alleen maar een
glaasje te drinken.
Toneelgroep Hemmen zal een kort grappig en
zeer toepasselijk toneelstukje opvoeren geschreven door niemand minder dan Gerbandt
Adriaensz Bredero, getiteld: de Klucht van de
koe (duurt 8 minuten).

Programma
ANDELST
•	Nederlands-Hervormde Kerk, Kerkstraat 22.
Kerk open op zaterdag van 10.00 - 16.00
uur. Oudste kerk Betuwe. Oude adellijke
graven. Mooi onderhouden kerkhof.
DRIEL
•	Protestantse Kerk, Rijnstraat 2 – 28. Kerk
open op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
Monumentaal orgel en prachtige gotische
preekstoel.
ELST
•	Grote Kerk, Grote Molenstraat 2. Kerk en
kerkmuseum open op zaterdag en zondag
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Cultusplaats
Elst, sporen van 2000 jaar religie, o.a.
fundamenten van twee tempels uit de Romeinse tijd en overblijfselen van kerken met
crypte uit de Middeleeuwen.
HEMMEN
•	Kasteeltuin en kasteelruïne. Veldstraat tegenover woonhuis no 89. Tuin en ruïne zijn
te bezichtigen.

HERVELD
•	
Hervormde Kerk Herveld, Schoolstraat 3.
Open op zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Toren
te beklimmen onder begeleiding. In de kerk
wordt afwisselend het orgel of de piano bespeeld.
•	
Museumboerderij “Den Tip”, Merkenhorststraat 2. Entree tegen betaling. Thee, koffie of
fris is te koop en er zijn appelflappen verkrijgbaar. Open op zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.
•	
Standerdmolen “De Vink”, Stenenkamerstraat 65. Worst- en bierproeven. De molen
is open op zaterdag tot 16.00 uur. Voor de
worst- en bierproeverij die hier op zaterdagmiddag plaatsvindt moet men wel van tevoren intekenen.
HETEREN
•B
 etuws Oorlogsmuseum “The Island” 19441945, O. L. Vrouwestraat 36. Entree tegen betaling. Open op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur. Open op zondag van
13.30 tot 17.00 uur.
•
Gelders Smalspoor Stichting, Renkumse
Veerweg 3. Entree tegen betaling. 40-jarig bestaan. Open op zaterdag en zondag van 10.00
- 17.00 uur.

SLIJK-EWIJK
• Het Witte Kerkje, Galerie 1400, Dorpsstraat
70. Zaterdag en zondag open van 10.00 17.00 uur. Tentoonstelling van schilderijen
en orgelspel. Toren te bezichtigen onder begeleiding.
VALBURG
• Standerdmolen “Nieuw Leven”, Molenstraat
5a. Open op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
Fietsroute: een rondje langs drie molens. Er
is thee, koffie en fris te koop.
ZETTEN-ANDELST
• Hervormde Kerk Zetten, Kerkstraat 11. Open
op zaterdag van 10.00-16.00 uur met om
11.00 uur een rondleiding. Om 12.00 wordt
het orgel bespeeld.
•
Veiling Midden-Betuwe, Wageningsestraat
35. Open op zaterdag en zondag van 10.00
- 17.00 uur. Bezichtiging en uitleg over het
gebruik van het “afmijnlokaal”. Er is thee, koffie en fris te koop.

Meer info? Kijk ook op: www.openmonumentendag.nl en op www.facebook.com/StichtingMonumentenherstelValburg
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Informatieavond over Overbetuwe aardgasvrij en duurzame energie
Heel Nederland moet in 2050 van het
aardgas af zijn. Dan kunnen we onze huizen en bedrijven niet meer met aardgas
verwarmen. Het lijkt nog ver weg, maar
het is belangrijk dat we nu al bedenken
hoe we de gemeente Overbetuwe aardgasvrij maken.
Wat zijn de beste alternatieven voor aardgas?
En wat kunt u nu al doen om uw huis te isoleren en duurzame energie te gebruiken? Het
antwoord op alle vragen hebben we nog niet.
Het onderzoek naar het aardgasvrij maken van
wijken geeft eind dit jaar het eerste inzicht. Omdat het zulke belangrijke veranderingen zijn,
nodigen we u nu al uit. Graag informeren wij u
hierover en we vragen u ook om hierover mee
te denken.

Gemeentehuis Overbetuwe
’t Fort 4, 6661 EH Elst
Postbus 11, 6660 AA Elst (postadres)
tel. 14 0481, info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl
@Gem_Overbetuwe
gemeente.overbetuwe
whatsapp: 06-82 76 59 49
Afspraak met burgemeester of wethouder(s)?
Bestuurssecretariaat: 14 0481
Openingstijden publieksbalies
(zonder afspraak)
Ma t/m vr: 8.30 - 13.00 uur
Woensdagmiddag: 13.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 17.00 - 20.00 uur

Bijeenkomst in Onder de Toren, Elst
Donderdag 10 oktober 2019 is de landelijke
Dag van de Duurzaamheid. We nodigen u op
die speciale dag dan ook van harte uit voor een
inloopavond in ‘Onder de Toren’, Sint Maartenstraat 34 in Elst.
U kunt tussen 17.00 en 21.00 uur vrij binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. Er zijn informatiestands waar u zelf kunt rondkijken en
medewerkers aanwezig zijn aanwezig voor een
toelichting, beantwoorden van vragen en het in
ontvangst namen van wensen en ideeën. Om
17.30 uur, 19.00 en 20.00 uur kunt u een presentatie bijwonen over duurzaam en aardgasvrij
Overbetuwe.

Informatiebalie Vergunningen
Ma t/m vr: 8.30 - 13.00 uur
Team Sociaal Domein
Ambtshuis (bij de Grote Kerk)
Dorpsstraat 8, 6661 EK Elst, 14 0481
Ma t/m vr: 8.30 – 13.00 uur
Inloopspreekuur (Wmo, werken en inkomen)
Woensdag 13.00 – 17.00 uur
Jeugd alleen op afspraak
Loket Duurzaam Wonen
Woensdagmiddag 13.30 - 17.00 uur
bij publieksbalies aan 't Fort 4 in Elst.

Duurzame energie in Overbetuwe
De weg naar een aardgasvrij Overbetuwe staat
natuurlijk niet op zich: het is onderdeel van het
streven naar een duurzaam Overbetuwe. Tijdens deze avond laten we ook zien wat er in
Overbetuwe allemaal gebeurt op het gebied
van duurzame energie. We leggen uit in welke
projecten al gewerkt wordt aan duurzame energie, hoe we samenwerken met de regio, wat de
gemeente doet én wat u zelf kunt doen. Bij de
bijeenkomst is ook het Loket Duurzaam Wonen
aanwezig. Ook is er informatie beschikbaar
over subsidies die u kunt krijgen als u uw huis
gaat verduurzamen.
Tijdens de avond willen we graag horen hoe u
betrokken wilt worden bij de duurzame energie
in Overbetuwe. We doen dit met een interactieve quiz (Mentimeter). Het is daarom handig

Sportcentrum De Helster
Schubertstraat 1, 6661 AW Elst
0481 – 372 554
dehelster@overbetuwe.nl, www.dehelster.nl
Milieustraat Elst
Korte Helster 1, Elst
Ma en di: 12.30-15.30 uur
Wo, do en vr: 8.30-12.00 en 12.30-15.30 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur en 12.30-15.30 uur.
Milieustraat Andelst
Engelandstraat 4, Andelst
Ma en di: gesloten.
Wo, do en vr: 12.30 - 15.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

om een smartphone of tablet mee te nemen als
u die heeft.
Tot ziens op donderdag 10 oktober tussen 17.00
en 21.00 uur!

Colofon
Deze informatiepagina’s worden
samengesteld door de gemeente
Overbetuwe. De inhoud valt dan ook
geheel onder verantwoordelijkheid
van de gemeente.
Voor bezorgklachten belt u
Weekkrant De Betuwe: 088-0130496 .
Voor vragen over de inhoud kunt u
de gemeente bellen: 14 0481

OPENBARE Mededelingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer
(datum verzonden);
-	Andelst, Koppelingsweg 1, het aanpassen van de bestaande
woning voor mantelzorg, activiteit bouwen, HOV-19-1940 (0509-2019);
-	Elst, Logtsestraat 6, het plaatsen van een monument, activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan, HOV-191750 (03-09-2019);
-	Elst, Rijksweg-Noord 85, het vergroten van een bestaand
bijgebouw, activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan, HOV-19-1766 (04-09-2019);
-	Oosterhout, Stationsstraat 8, het uitbreiden van een woonhuis,
activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan,
HOV-19-1341 (05-09-2019);
-	Valburg, Kadastraal bekend Gemeente Valburg, sectie I,
perceelnummer 1780 (plan Molenzicht), het bouwen van een
woning, activiteit bouwen, HOV-19-1736 (02-09-2019).
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.

HOV-19-1356, 6 weken (03-09-2019).
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Heteren, Muskushouwsestraat 60, het bouwen van twee schuren, HOV-19-0993 (30-08-2019).
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Homoet, Homoetsestraat 17, het realiseren van een handelsreclamebord, HOV-19-2062 (02-09-2019).
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
MELDINGEN MILIEUDIENST ODRA
Locatie, omschrijving besluit, zaaknummer (datum acceptatie);

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Burgemeester en wethouders zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
volledige melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

-	Elst, De Pas 2, het brandveilig gebruiken van een buitenschoolse opvang, activiteit brandveilig gebruik, HOV-19-1654;
-	Heteren, Kastanjelaan 6, het inpandig verbouwen en in gebruik
nemen als kinderdagverblijf, activiteit brandveilig gebruik, HOV19-1770.

-	Elst, Eimerensedwarsstraat 6, het uitbreiden van een bedrijf,
zaaknummer 1952103395 (28-08-2019);
-	Elst, Handelsweg 11, het oprichten van een bedrijf, zaaknummer 195297679, AIM-nummer: A7b6g33vgba (02-09-2019);
-	Elst, Spoorallee kavel 42, het oprichten van een bedrijf,
zaaknummer 1952103895, AIM-nummer A7njb8no3u8 (02-092019).

Vanaf donderdag 12 september 2019 ligt gedurende een termijn
van 6 weken het ontwerpbesluit om omgevingsvergunning te
verlenen met bijbehorende stukken van bovengenoemde plannen ter inzage*. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze
indienen***
VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);
-	Valburg, Julianastraat 16, het plaatsen van een stikstoftank,

De meldingsnotitie en de bijbehorende stukken kunnen gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien.
Om de melding in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Arnhem via het emailadres postbus@odra.nl
of u kunt bellen naar telefoonnummer 026 - 3771600.

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN

Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Drielse Griezeltocht, 02-11-2019, Buurtvereniging de Breekenhof, Wijk de Breekenhof;
ELST
-	Buurtbbq, 28-09-2019, Veenwortel;
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Verkoopactie chocoladeletters, 07-10-2019 t/m 12-10-2019,
Stichting DeSintKan Driel;
ELST
-	Buurtbarbecue, 22-09-2019, Ochtendnevel thv 29 t/m 65
OOSTERHOUT
-	Herdenkingsbijeenkomst, 20-09-2019, St. Stisamo/basisschool
SamSam, Vredesplein
VALBURG
-	ANWB Streetwise, 12-09-2019, St. Jacobusschool, gedeelte
parkeerterrein Molenhoekplein
SANDWICHBORDEN
(evenement, datum, aanvrager, locatie)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van sandwichborden:
-	Open dag HPC Zetten en OBC Elst, 13-01-2020 t/m 27-012020, Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/OBC Elst-HPC
Zetten, gemeente Overbetuwe;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.
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VERKEERSMAATREGELEN
ELST
In verband met een buurtbarbecue gelden de volgende verkeersmaatregelen:
•	Afsluiten gedeelte van de Ochtendnevel (thv nr. 29 t/m 65) in
Elst.
	De afsluiting is geldig op 22 september 2019 van 08.00 tot
24.00 uur.
•	Parkeerverbod met afsleepregeling voor een gedeelte van de

Ochtendnevel (thv nr. 29 t/m 65) in Elst. Dit is geldig op 22
september 2019 van 08.00 tot 24.00 uur.
DRIEL
In verband met de polenwandeltocht gelden de volgende verkeersmaatregelen:
•	Eenrichtingsverkeer Drielse Rijndijk tussen Heteren en Driel
op 14 september 2019 tussen 08.00 en 13.00 uur: Het verkeer
van Driel naar Heteren rijdt via de Boltweg. Het verkeer van
Heteren naar Driel rijdt via de Drielse Rijndijk.

VALBURG
In verband met het evenement ANWB Streetwise gelden de
volgende verkeersmaatregelen:
•	Afsluiten van een gedeelte van het parkeerterrein aan het
Molenhoekplein in Valburg.
	De afsluiting is geldig op 12 september 2019 van 08.45 tot
12.00 uur.
•	Parkeerverbod met afsleepregeling voor een gedeelte van het
parkeerterrein aan het Molenhoekplein in Valburg. Dit is geldig
op 12 september 2019 van 08.45 tot 12.00 uur.

ALGEMENE TOELICHTING
* Inzage
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de
informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst (maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur, donderdag 8.00-20.00
uur). Alle stukken zijn ook digitaal beschikbaar. Een verzoek voor digitale toezending kunt u doen per telefoon
14 0481 of per mail info@overbetuwe.nl.
** Inspraakreactie
Als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende kunt u uw mening geven over een (beleids)
voornemen of plan. Het verschil tussen een zienswijze
en een inspraakreactie is dat er bij een zienswijze al een
ontwerp-besluit ligt. Bij een inspraakreactie is dat nog
niet het geval. U kunt uw inspraakreactie sturen naar
burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175,
6660 VB Elst. Digitaal inspraakreactie indienen kan via
www.overbetuwe.nl. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘inspraakreactie indienen’. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

*** Zienswijze
Als belanghebbende kunt u uw mening geven over een
ontwerpbesluit (al dan niet op aanvraag). Het verschil
tussen een zienswijze en een bezwaar- of beroepschrift
is dat een zienswijze wordt ingediend vóórdat er een
besluit wordt genomen en een bezwaar- of beroepschrift
is gericht tegen een besluit dat al genomen is. U kunt
uw zienswijze sturen naar burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Digitaal een
zienswijze indienen kan via www.overbetuwe.nl.
Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’.
U heeft dan wel uw DigiD nodig.
**** Bezwaar
Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit
een bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders
van de gemeente Overbetuwe, Antwoordnummer
175, 6660 VB Elst. U schrijft in uw bezwaarschrift
uw naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer,

de datum en een omschrijving van dit besluit. Ook
geeft u aan waarom u het niet eens bent met dit besluit.
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.
Digitaal een bezwaar indienen kan via www.overbetuwe.nl..
Gebruik daarvoor de zoekterm ‘bezwaar en beroep’.
U heeft dan wel uw DigiD nodig.
***** Beroep
Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen
zes weken na de dag dat het besluit ter inzage ligt,
een beroepschrift naar de rechtbank Gelderland, Sector
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. U
schrijft in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum
en een omschrijving van dit besluit. Stuur een kopie van
het besluit mee. Ook geeft u aan waarom u het niet eens
bent met dit besluit. Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht
hiervoor betaalt.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift houdt een besluit niet tegen. Als u wilt dat een
besluit niet wordt uitgevoerd, moet u naast het bezwaarschrift ook een zogeheten verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de
rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus
9030, 6800 EM Arnhem. Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht hiervoor betaalt. Digitaal voorlopige voorziening
aanvragen U kunt digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtsraak.nl/bestuursrecht.

