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17 augustus:

Bloemrijke akkerrandendag in
Overbetuwe en Lingewaard
Heeft u ze al gezien? De bloemrijke
akkerranden in Overbetuwe en Lingewaard. Op zaterdag 17 augustus is het
de dag van de Bloemrijke akkerranden!
Vanaf 10.00 uur bent u welkom bij Landwinkel
de Woerdt, Woerdsestraat 4 in Ressen. Kinderburgemeesters Salma Bensiali (gemeente
Overbetuwe) en Tess Elbers (gemeente Lingewaard) openen het programma.
Op deze dag kunt u samen met familie en/
of vrienden 10 hectare bloemrijke akkerranden bewonderen. Dit kan fietsend en met de
auto. In het voorjaar zijn de randen door de
agrariërs ingezaaid en de bloemen staan nu
in bloei. Bloemrijke akkerranden dragen bij
aan de biodiversiteit en zijn belangrijk voor
dieren die afhankelijk zijn van het boerenland.
Bijvoorbeeld vogels, maar ook muizen die op
hun beurt weer voedsel zijn voor roofvogels.
Waardevol voor de natuur, maar ook zeer

waardevol voor de mensen die kunnen genieten van kleurrijke bloemen, de zoemende
bijen en fladderende vlinders.
U vindt de route op via www.gelderseroutes.nl.
Wij ontmoeten u graag bij onderstaande rustpunten om u te vertellen over wat deze akkerranden zo bijzonder maakt:
•	Bloemrijke akkerrand aan het fietspad
langs de Linge, Angeren
•	
Bloemrijke akkerrand bij Landwinkel de
Woerdt, Woerdsestraat 4, Ressen
•	
In het Pakhuis, Boelenhamsestraat 7 in
Hemmen (Tussen knooppunten 53 en 18.
Na 500 meter is er een informatiepunt en
een terras.)
•	Landerij De Park, De Park 12 in Elst. Informatiepunt en horeca aanwezig.
Bij de rustpunten ontvangt u een zakje zaden
met een wilde bloemenmengsel en een appel
voor onderweg.

Afscheid wethouder Jan van Baal
Jan van Baal neemt op vrijdag 23 augustus afscheid als wethouder van de gemeente
Overbetuwe. De afgelopen vijf jaar heeft hij zich als wethouder met hart en ziel ingezet voor Overbetuwe. Om deze periode op een feestelijke en passende wijze af te
ronden is er een afscheidsreceptie.

Melding maken?

Gebruik de Makkelijk Melden app!
Wilt u bij de gemeente Overbetuwe iets
melden over uw woonomgeving, zoals
een beschadiging aan het wegdek of een
storing aan de ondergrondse afvalcontainer? Gebruik dan de Makkelijk Meldenapp. Via deze app komen uw meldingen
rechtstreeks binnen in het systeem van
de gemeente. U kunt met de app op uw
mobiele telefoon ook direct de locatie en
een foto meesturen.

Het afscheid vindt plaats op vrijdag 23 augustus van 15.00 tot 17.30 uur in Zalencentrum
De Hoendrik (Het Dorpsplein 22 in Herveld).
Tussen 15.45 en 16.00 uur is het officiële afscheid. Daarvoor en daarna bent u in de gelegenheid om Jan van Baal persoonlijk de hand
te schudden.
Wilt u de afscheidsreceptie van wethouder
Jan van Baal bijwonen? Meld u dan aan door
een e-mail te sturen naar: kabinet@overbetuwe.nl. Jan van Baal heeft te kennen gegeven een goed doel te willen koppelen aan
zijn afscheid: Jeugd Vakantie Werk HerveldAndelst, Stichting SJOC Avondvierdaagse
Scouting De Spoorzoekers Herveld.

De app is te downloaden in de PlayStore en de
AppStore.
Andere apps
Er zijn ook andere apps die meldingen doorsturen aan gemeenten, zoals de Buiten Beter app.
Deze apps sluiten niet aan op het meldingensysteem van de gemeente Overbetuwe. Ze sturen
een e-mail naar de gemeente, die dan handmatig in het systeem moet worden verwerkt.
Voor een snelle afhandeling kunt u daarom het
beste de Makkelijk Melden-app gebruiken als u

Jan van Baal wordt als wethouder opgevolgd
door Brigitte Faber-De Lange. Zij wordt tijdens de gemeenteraad op 3 september geïnstalleerd als wethouder.

Zicht op wat er speelt in dorpen en wijken
Ongeveer 6300 inwoners van de gemeente Overbetuwe ontvangen volgende
week een uitnodiging om deel te nemen
aan een enquête. De gemeente wil graag
weten hoe inwoners het wonen en leven
in hun dorp of buurt ervaren. En ook
wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen. Ontvangt u volgende week een
brief? Dan hopen we dat u meedoet. Uw
mening telt!
De enquête is een van de manieren van de gemeente Overbetuwe om beter inzicht te krijgen
in wat er speelt in uw dorp of wijk. Dat inzicht

draagt bij aan een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen, zodat mensen prettig
kunnen wonen en samenleven.
Naast de resultaten van de enquête kijkt de gemeente ook naar de cijfers over bijvoorbeeld gezondheid, werk, onderwijs, bevolkingsopbouw.
Verder gaan we het gesprek aan met inwoners,
en ook met politie, basisscholen, woningbouwcorporaties, welzijnswerk en andere belangrijke
organisaties voor het dorp.
Dit alles bij elkaar biedt straks per dorp en per
wijk een overzicht van kansen en kwetsbaarheden, en uiteindelijk leidt dit tot een dorpsagenda
van inwoners, organisaties en gemeente.

iets bij de gemeente Overbetuwe wilt melden.
U kunt ook via de website van de gemeente
meldingen doen, of via telefoonnummer
14 0481.
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DE TWEEDE WERELDOORLOG IN
DE BETUWE HERDACHT
In de komende maanden worden in de
gemeenten Overbetuwe, Neder-Betuwe en
Lingewaard allerlei activiteiten georganiseerd
die herinneren aan de gebeurtenissen die
in de Tweede Wereldoorlog hebben
plaatsgevonden.
De komende weken leest u op deze gemeentepagina berichten over aanstaande activiteiten.
Ook is er wekelijks een evenementenkalender
waarin driewekelijks de evenementen worden
genoemd die dan plaatsvinden.
Maar waarom al deze herdenkingen?
In september 1944 heeft de Operatie Market
Garden plaatsgevonden. Dit, de gevolgen ervan
maar met name de periode erna hebben veel
teweeg gebracht in onze regio.
Hierna een historisch verhaal dat ontleend is
aan informatie afkomstig van het Betuws Oorlog
Informatie Centrum

Het verhaal van de Betuwe tijdens de Tweede
Wereldoorlog, “The Island”.
Zondagochtend 17 september 1944 begint
Operatie Market Garden. De drie dagen met
luchtlandingen zijn goed te zien vanuit de
Betuwe. Bij Renkum en Wolfheze aan de ene en
bij Groesbeek aan de andere kant. De gevechten
bij Oosterbeek en Arnhem en ook in Nijmegen
zijn duidelijk waarneembaar. Overal brand en
geweld, maar van de bevrijder is nog geen spoor
te bekennen.
Pas op 20 september lukte het Amerikaanse
troepen om de Waal bij Lent Oosterhout over te
steken om zo in de Betuwe te komen. Enkele
uren later zijn de Waalbruggen in geallieerde
handen. Maar de Duitsers herpakken zich en
weten direct verdedigingslinies op te werpen bij
Ressen, Bemmel, Oosterhout en Elst.
Hierdoor wordt op 21 september de opmars
van de geallieerden door de Betuwe, Operatie
Market Garden, die slechts drie dagen zou gaan
duren, al snel gestopt. De mannen in en bij
Arnhem moeten hierdoor nog langer wachten op
de beloofde versterking. Gevolg is dat de Britse
para’s bij de Rijnbrug in Arnhem zich moeten
overgeven en de Duitsers extra versterking via
de Rijnbrug richting Betuwe kunnen aanvoeren.
Het oorlogsgeweld verplaatst zich nu naar de
Betuwe, “The Island”. In de middag landen
de Polen bij Driel. Maar de pont is niet meer
aanwezig. Er kan hierdoor slechts mondjesmaat
hulp geboden worden aan de Britten bij
Oosterbeek. De Operatie Market Garden is
mislukt.
Op 22 september weten twee Britse
verkenningseenheden eindelijk contact te maken
met de Polen in Driel en kan de legerleiding op
de hoogte gebracht worden van de situatie in
Oosterbeek. De versterking richting Driel krijgt
nu de prioriteit en de weg er naartoe wordt via
Oosterhout vrij gemaakt.
De bevrijding van Oosterhout is geen feest.
De bevolking is op de vlucht, veel wordt kapot
geschoten. De geallieerden trekken op via
Slijk-Ewijk en Valburg richting Driel.
Een tankslag vindt plaats tussen Valburg en
Elst. De strijd om Elst en Bemmel gaat nog
dagen duren. Met nog meer vernielde dorpen
als gevolg. De geallieerden voeren nu snel extra
versterkingen naar de Betuwe. De Betuwe wordt
één groot oorlogsgebied.

Op 24 september vallen Opheusden, Wely en
Dodewaard in geallieerde handen. Het Westfront
krijgt vorm. Daar achter de sterke verdediging
van de Duitsers bij de defensiedijk Kesteren Ochten.
Een dag later wordt Elst bevrijd en ook Bemmel
komt in geallieerde handen. De Duitsers trekken
zich terug achter de spoordijk en de Linge.
Ook het Oostfront krijgt gestalte. Alle frontlijnen
worden vanaf nu fel verdedigd. Winst en verlies
doen deze nog wel eens verschuiven, dan is
het weer Duits gebied, dan weer geallieerd.
Die nacht worden de para’s uit Oosterbeek
geëvacueerd. Van de ruim 10.800 Britten en
Polen komen er nu slechts 2.400 via de Betuwe
terug. De verliezen zijn enorm.
Daar waar hevige strijd is geweest, is de
bevolking op de vlucht geslagen of weggestuurd.
De Betuwe wordt nog meer volgereden met
militair materieel. De verdediging wordt versterkt
en nog meer troepen worden aangevoerd. De
Duitsers houden Elden, Huissen, Angeren,
Doornenburg en Gendt stevig in handen en
verdedigen hiermee de relatief eenvoudig over
te steken Rijn. De geallieerden verdedigen het
veroverde gebied, het Betuws bruggenhoofd,
“The Island”. Ter bescherming van de Waalbrug.
In de Neder-Betuwe achter het Westfront
bereiden de Duitsers zich in oktober voor op
een tegenoffensief. Meerdere aanvallen vinden
plaats. Vanuit het westen bij Opheusden,
vanuit het noorden bij Randwijk en Heteren en
vanuit het oosten bij Elst en bij Haalderen. Vele
burgerslachtoffers vallen vooral door geallieerd
vuur. Huissen en Angeren krijgen het zeer zwaar
te verduren. Bombardementen maken ook hier
vele burgerslachtoffers.
De strijd bij Opheusden is fel en hevig en bij
de steenfabrieken langs de Rijn bij Heteren
proberen de Duitsers weer voet aan wal te
krijgen. Maar de verdediging van “The Island”
houdt stand.
Maar het wordt druk in “The Island”, te druk. De
bevolking moet evacueren en de dorpen worden
stuk voor stuk verlaten. Aan de Duitse kant wordt
de bevolking richting bezet gebied geëvacueerd.
Vanuit Huissen, Angeren, Doornenburg en Gendt
richting Achterhoek, Drenthe of zelfs Groningen
en Friesland. De Neder-Betuwe evacueert
richting het westen, Amersfoort en Veluwe. “The
Island”, het geallieerde gebied, wordt richting
Brabant geëvacueerd. Eerst naar Eindhoven
en naar Tilburg en daarna zelfs naar België,
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Gemeenten Overbetuwe
Neder-Betuwe en Lingewaard

75 JAAR VRIJHEID

omgeving Geraardsbergen. Van de 60.000
bewoners blijven er ongeveer 4.000 achter voor
het binnenhalen van oogst en verzorgen van
vee.
De geallieerden doen er alles aan om het gebied
onder controle te houden. Beschietingen en het
bestoken van elkaars linies gaan maar door.
Vanuit Nijmegen en het Maas-en-Waal gebied
worden door de geallieerden de Duitse gebieden
in “The Island” beschoten. Dorpen als Ochten en
Kesteren krijgen het heel zwaar te verduren. De
Duitsers zitten hoog op de Utrechtse Heuvelrug.
Van hieruit kunnen ze “The Island” goed
overzien. Op hun beurt worden bewegingen door
geallieerden overdag direct beschoten. Ieder
dorp krijgt er zo van langs.
Omdat in december de Duitsers het
Ardennenoffensief voorbereiden verlaten veel
Duitse tanks en pantservoertuigen het gebied.
Om het gebied toch te kunnen controleren
wordt gebruik gemaakt van het hoge water.
De dijk bij Elden wordt opgeblazen en “The
Island” loopt vol. Het is vluchten voor het water.
Het gebied rond Lent wordt alsmaar kleiner
en er blijven slechts 1.000 mannen achter op
het zogenaamde manneneiland. Met bootjes
en patrouilles wordt het gebied gecontroleerd.
De winter valt binnen. Na enkele weken zakt
het water weer. Duitsers nemen rond de kerst
Heteren en Randwijk weer in en de strijd barst
opnieuw los.
Een koude periode volgt met veel sneeuwval.
Duitsers trekken in januari 1945 op richting de
Waalbrug en een hevige strijd om Hemmen en
Zetten volgt. Zware artilleriebeschietingen vanuit
Heelsum en Bennekom en een hevige strijd
in huis aan huis gevechten laten ook hier een
spoor van vernieling achter. De Duitsers worden
teruggedrongen, maar er zijn ook nu weer vele
slachtoffers aan beide zijden. Nu is er van Zetten
en Hemmen niet veel meer over.

organiseren allerlei activiteiten
die herinneren aan de
gebeurtenissen die in de
Tweede Wereldoorlog
hebben plaatsgevonden.

Het smelten van de sneeuw doet het water
weer stijgen. De Betuwe overstroomt voor de
tweede keer, Het door oorlogsgeweld al zo
zwaar getroffen gebied wordt nu ook nogeens
door de natuur geteisterd. Zodra het water
is gezakt, weten dit keer de geallieerden het
gebied in handen te krijgen. Voorbereidingen
voor de bevrijding van Nederland worden
getroffen. “The Island” wordt weer volgereden
met oorlogsmaterieel en manschappen, om van
hieruit alsnog een doorsteek te kunnen maken
naar de Veluwe. Vanuit het oosten komen de
bevrijders Nederland binnen en aansluiting wordt
snel gevonden.
Tijdens de paasdagen op 2 en 3 mei wordt “The
Island” door Canadezen en Belgen grotendeels
bevrijd. Alleen bij de defensiedijk Ochten Kesteren houdt de vijand nog stand. Ook blijft
het gebied binnen het schootsveld vanuit de
noordelijke oevers van de Neder-Rijn. Pas na de
capitulatie van de vijand is de dreiging geweken
en stoppen de beschietingen. 198 dagen is er
strijd geweest in en om de Betuwe, “The Island”.
Maar van veiligheid is nog geen sprake.
Het gebied ligt dusdanig bezaaid met
oorlogsmaterieel dat het nog weken, zelfs
maanden duurt eer men veilig op huis aan
kan. En nog vallen er vele (burger)slachtoffers.
Mijnen, scherpe munitie, blindgangers en
achtergebleven wapens zorgen voor de nodige
extra ellende.
De wederopbouw komt maar langzaam op
gang. Het gebied is enorm beschadigd. In
sommige dorpen is het percentage beschadigde
gebouwen 100, waarvan een groot gedeelte
totaal verwoest of onherstelbaar beschadigd.
“The Island”, de Betuwe, is één van de zwaarst
getroffen gebieden van Nederland. Grondstoffen
zijn niet voorradig. Huisraad is geplunderd, alles
is vernield, verbrand, kapot of verloren gegaan.
Hulp van buitenaf is noodzakelijk. Hulpacties
vanuit andere provincies, zelfs internationaal,
komen op gang. Maar de wederopbouw zal nog
jaren gaan duren.

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID
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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

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

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

Sociaal Kernteam Zetten Hemmen Randwijk
Locatie:
Bibliotheek Zetten, Schweitzerpark 2a
Inloopspreekuur: woensdag 11.30 -12.30 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 Heteren
Locatie:
Zorgcentrum Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23
in Heteren. Inloopspreekuur: (ook voor inwoners van Randwijk) maandag 11.00-12.00 uur

Scholen zijn weer begonnen
U kent ze vast, de spandoeken langs de
weg met ‘De scholen zijn weer begonnen’.
Ze moedigen automobilisten en andere
weggebruikers aan rekening te houden
met kinderen die weer naar school gaan.
Kinderen moeten veilig naar school kunnen, of ze nu zes of zestien jaar oud zijn.
Na de zomervakantie is er een piek in het aantal
verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen
automobilisten en fietsende scholieren. Elke
dag melden bijna twee schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende
hulp. Met de campagne ‘de scholen zijn weer
begonnen’ roept gemeente Overbetuwe samen
met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar
te hebben zodat kinderen veilig op school komen. De campagne start één week voor de start
van de scholen tot ongeveer twee weken na de
schoolvakantie.

Wees alert!
Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen
vol van vakantieverhalen en van de spanning
van een nieuw schooljaar. Ook lopen of fietsen
veel kinderen een nieuwe route naar een nieuwe school. U en andere verkeersdeelnemers
zien na lange tijd weer schoolgaande kinderen
op de weg. Met de actie ‘De scholen zijn weer
begonnen’ maakt VVN u extra alert op scholieren in het verkeer. Want hoe meer iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is voor
de verkeersveiligheid!
Help verkeersongevallen voorkomen
Als automobilist kunt u extra rekening houden
met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet
te snel te rijden. Verder helpt het door uw telefoon buiten eigen bereik op te bergen, zodat u
niet in de verleiding komt om even een bericht
te checken of een telefoontje op te nemen. Ook
helpt het als u uw kinderen vaker te voet of op
de fiets naar school brengt.

Recreatief zwemmen in de zomer
Rooster van zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus

Politieke avond
Dinsdag 20 augustus 2019, aanvang 19.30
uur
Locatie: De Bongerd, Flessestraat 54, Heteren
Voorronden:
Zaal 1: (aanvang 19.30 uur)
Onderwerpen:
•	
*
Voorbereidende vergadering vrij liggend
fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
•	Voorbereidende vergadering aankoop gronden ten oosten van Westeraam
•	Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
Zaal 2: (aanvang 19.30 uur)
Onderwerpen:
•	*RTGC proces Regionale Energiestrategie
(RES)
•	
Voorbereidende vergadering vervangingsschema materieel 2018-2032
Zaal 3: (aanvang 19.30 uur)
Onderwerpen:
• *
Voorbereidende vergadering rapport rekenkamercommissie mbt burgerparticipatie
•	Informatiebijeenkomst van het college; resultaat participatietraject woongebied De
Pas

*Tijden: De aanvangstijd van onderwerpen
met ster is 19.30 uur. Zodra een onderwerp
is afgeslo-ten 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
Het Rondetafelgesprek (met college) kent
geen spreekrecht.
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 19 augustus 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 gemeente-huis 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.

Wat is er te doen in mijn buurt?

Op www.onsoverbetuwe.nl vind je nieuwtjes over je eigen buurt, prikbordadvertenties
én een buurtagenda. Steeds meer verenigingen en organisaties zetten hun activiteiten
in die agenda. Hier zie je dus wat, waar, wanneer te doen is. Je kunt ook zelfs activiteiten en evenementen plaatsen. De agenda is nog lang niet compleet. Organiseer je iets
in je eigen dorp of buurt, zet het dan in de agenda! Hulp nodig of vragen?
Vul dan het contactformulier op de site in.

Ons Overbetuwe

Maandag

13.30 - 16.15
18.45 - 20.45

alle leeftijden
alle leeftijden*

Dinsdag

13.30 - 16.15

alle leeftijden

Woensdag

07.00 - 08.30
13.30 - 16.15
18.45 - 20.45

volwassenen incl.
alle leeftijden
alle leeftijden*

Donderdag

13.30 - 16.15

alle leeftijden

Vrijdag

07.00 - 08.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.15
18.45 - 20.45

volwassenen incl.
volwassenen
alle leeftijden
alle leeftijden*

Zaterdag

gesloten

Zondag

10.00 - 12.30** gezinszwemmen
13.30 - 16.00 alle leeftijden

* Eén baan gereserveerd voor de actieve banenzwemmers
** Bij mooi weer blijft de buitenligweide ook tussen de middag geopend.

Entree tot 4 jaar € 1,00 p.p., vanaf 4 jaar € 3,80 p.p.
11-badenkaart € 38,00, 25 badenkaart € 83,60

Schubertstraat 1, 6661 AW Elst
tel. (0481) 372554 www.dehelster.nl

Museumboerderij den Tip in Herveld
Een museum waarin de tijd heeft stil gestaan. Het geeft een beeld van het leven
en werken op de boerderij in vroegere tijden. Indrukwekkend, leerzaam en
ontspannend! Ook leuk voor kinderen. Neem eens een kijkje bij Museumboerderij
den Tip in Herveld. Geheime tip: de heerlijke appelflappen.

Deze en andere informatie vindt u op www.onsoverbetuwe.nl/sociale-kaart. Een overzicht van alle
organisaties in Overbetuwe op het gebied van zorg & welzijn, onderwijs, wonen, plezier & vertier.
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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

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.

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

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

HOV-19-1701, verlenging beslistermijn 6 weken (08-08-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Andelst, Verlengde Emmastraat ong. (tussen nummer 34
en 40) (huisnummerbesluit: Verlengde Emmastraat 36), het
bouwen van een woning, activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en maken uitweg, HOV-19-1702 (05-08-2019);
-	Driel, Elster Grindweg 18, het slopen en herbouwen van een
bijgebouw, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-0283 (07-08-2019);
-	Elst, percelen kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie P,
perceelnummers 316, 357, 368, 772, 844 en 845, het aanleggen van tijdelijke in- en uitritten voor het aanbrengen viaduct,
activiteit maken uitweg, HOV-19-1828 (07-08-2019);
-	Elst, Solidus 64, het wijzigen van de voorgevel (indeling kozijnen), activiteit bouwen, HOV-19-1687 (02-08-2019);
-	Elst, Spoorallee (kavel 42), kadastraal bekend gemeente Elst,
sectie K, perceelnummer 6944 (huisnummerbesluit: Industrieweg 22), het bouwen van een bedrijfshal, activiteiten bouwen,
afwijken bestemmingsplan en maken uitweg, HOV-19-1559
(08-08-2019);
-	Valburg, Dorpsstraat 7, het verplaatsen van een inrit, activiteit
maken uitweg, HOV-19-1703 (05-08-2019);
-	Valburg, Woutersdijk 7, het aanleggen van een FTTH-netwerk,
activiteit uitvoeren werken geen bouwwerk zijnde, HOV-191397 (07-08-2019);
-	Zetten, Kruidenier 10, het verbreden van de oprit, activiteit
maken uitweg, HOV-19-1748 (09-08-2018).
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
BESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Herveld, Lechstraat 2, het kappen van een boom (esdoorn),
activiteit kappen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, HOV-19-1547 (05-08-2019).
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.
VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);
-	Elst, Hollanderbroeksestraat 45, het aanleggen van een
FTTH-netwerk, HOV-19-1398, 6 weken (08-08-2019).
-	Elst, Regenboog ong (kadastraal bekend gemeente Elst, sectie
N, nummer 2039), het bouwen van 16 woningen,

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, De Meijburg 2, het in gebruik nemen van een tijdelijk
migrantenverblijf, HOV-19-1537 (27-07-2019);
-	Driel, kadastraal bekend gemeente Driel, sectie C, perceelnummers 2438 en 2439 (Kerkstraat 40, 40b en 42) te Driel, het
realiseren van 2 woningen in een bestaand gebouw, HOV-191801 (25-07-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Elst, Mozartstraat 8, het aanleggen van een in-en uitrit, HOV19-1901 (06-08-2019);
-	Herveld, Dorpswei 9, het bouwen van een veranda, HOV-191893 (06-08-2019)
-	Herveld, Lechstraat 2, het kappen van een boom (esdoorn),
HOV-19-1547 (27-06-2019);
-	Heteren, De Haantjes 36, het plaatsen van een dakkapel,
HOV-19-1874 (05-08-2019);
-	Heteren, Weerbroek ong. (kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie F, perceelnummer 1722), het bouwen van Aftersales
Centrum Gelderland, HOV-19-1882 (05-08-2019);
-	Valburg, Van Welderenstraat 8, het bouwen van een schuur,
HOV-19-1881 (05-08-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats,
evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Kermis-Lunapark, 07-09-2019 t/m 10-09-2019,
Dorpsvereniging Driel, Polenplein Driel;
HETEREN
-	2e hands kledingbeurs volwassenen; 28-09-2019,
Vloedschuurgemeente, Vloedschuur/Kerklaan 4a;
ZETTEN-HEMMEN
-	Zomerfestival Zetten, 31-08-2019, Antonn B.V., Schweitzerpark
Zetten,
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen (plaats,
evenement, datum, aanvrager, locatie)
ZETTEN-HEMMEN
-	Kermis Zetten, 14-08 t/m 17-08-2019, Oranjevereniging
Zetten-Hemmen, Julianaplein Zetten
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERKEERSMAATREGELEN
ZETTEN-HEMMEN
In verband met de kermis in Zetten gelden de volgende verkeersmaatregelen:
-	Afsluiting van een gedeelte van het Julianaplein. De afsluiting
is geldig van 13 augustus 2019 17.00 uur t/m 20 augustus
2019 12.00 uur.
-	Parkeerverbod met afsleepregeling voor een gedeelte van het
Julianaplein. Dit is geldig van 13 augustus 2019 17.00 uur t/m
20 augustus 2019 12.00 uur.

VERKEERSBESLUITEN
VERKEERSBESLUITEN TOT HET VERPLAATSEN VAN EEN
ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP DE
HOOFDSTRAAT TE HERVELD
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de onderstaande verkeersbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.
Het verkeersbesluit gaat over het verplaatsen van een algemene
gehandicaptenparkeerplaats op de volgende locatie:
1. de Hoofdstraat vlakbij huisnummer 46;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken en gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen. ****
VERKEERSBESLUITEN TOT HET INSTELLEN VAN EEN
ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP DE
VAN HOGENDORPSTRAAT TE ELST
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de onderstaande verkeersbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.
Het verkeersbesluit gaat over het instellen van een algemene
gehandicaptenparkeerplaats op de volgende locatie:
1. de Van Hogendorpstraat op het parkeerterrein in de doodlopende zijtak van deze straat;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken en gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen. ****

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.

