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EER-Dankjeweltaart voor
Betuwe Express
Reisorganisatie Betuwe Express in Herveld
kreeg woensdag 10 juli een Dankjeweltaart overhandigd van wethouder
Dimitri Horsthuis-Tangelder van gemeente
Overbetuwe. De taart is een symbolisch
bedankje waarmee de gemeente alle ondernemers in Overbetuwe bedankt die
een bijdrage leveren aan de innovatieve
en goed draaiende Gelderse economie.
Elke week bedankt een Gelderse gemeente zo
haar ondernemers.
Met deze ‘dankjeweltour’ viert de provincie Gelderland dat ze zich in 2019 ‘meest ondernemende regio van Europa’ (European Entrepre-

Overbetuwse lopers klaar voor
de Vierdaagse

neurial Region, EER) mag noemen, samen met
Asturië (Spanje) en Thessalië (Griekenland).
“Betuwe Express is een mooi voorbeeld van
een lokaal bedrijf met landelijke uitstraling”,
aldus wethouder Horsthuis-Tangelder. “Onder
meer op duurzaamheidsvlak zijn ze heel goed
bezig: met zuinige motoren in de bussen, biodiesel en met een dak vol zonnepanelen. Hun
volgende plan is regenwater opvangen en gebruiken om hun bussen te wassen in plaats van
met kraanwater.”
Albert Winnemuller, de directeur en eigenaar
van dit Betuwse familiebedrijf nam de taart, een
fles Betuwse Bubbels en de bijbehorend EERAward in ontvangst.

Op vrijdag 12 juli zijn de Overbetuwse Vierdaagse lopers door burgemeester Patricia HoytinkRoubos ontvangen in 't Wapen van Elst. Iedereen ontving een blauw t-shirt voor de 103e
Vierdaagse, de lopers werden toegesproken en succes gewenst door de burgemeester en er werd
een hapje en drankje genuttigd. Wij wensen alle Vierdaagse lopers veel succes!
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60 jarig getrouwd

Afscheid wethouder Jan van Baal
Jan van Baal neemt op vrijdag 23 augustus
afscheid als wethouder van de gemeente
Overbetuwe. Jan van Baal heeft zich de
afgelopen vijf jaar 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.
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 Herveld-Andelst, Stichting SJOC Avondvierdaagse Scouting De
Spoorzoekers Herveld.
Jan van Baal wordt als wethouder opgevolgd
door Brigitte Faber-De Lange. Zij wordt tijdens de gemeenteraad op 3 september geïnstalleerd als wethouder.

Burgemeester Hotyink-Roubos bracht een bezoek aan diamanten echtpaar Teunissen – Gademan
om hen te feliciteren met dit feestelijke jubileum. Op 11 juni 1959 stapten mijnheer en mevrouw
Teunissen – Gademan in het huwelijksbootje. Het echtpaar woont inmiddels al geruime tijd in Elst
en hebben goede sociale contacten in het appartement waar ze nu wonen. Het was een zeer gezellig en bijzondere ontmoeting, waarbij mijnheer aangaf toen ze het hadden over de Vierdaagse en
Blauwe Dinsdag dat hij 70 keer de Airborne wandeltocht gelopen heeft!

Let op als u op 23 of 24 juli een
reisdocument wil aanvragen
Op 23 juli 2019 is het niet mogelijk om met spoed reisdocumenten aan te vragen.
Op 24 juli 2019 is het niet mogelijk om met spoed reisdocumenten aan te vragen, om een
normale aanvraag van reisdocumenten in te dienen en om reisdocumenten op te halen.
Uiteraard is de balie gewoon geopend voor uitgifte uittreksels, aangifte Burgerlijke Stand,
rijbewijzen etc.
Op 23 juli 2019 is het wel mogelijk om normale aanvragen van reisdocumenten te doen en
reisdocumenten op te halen. Op 24 juli 2019 kunnen wij helemaal niets doen voor wat betreft
reisdocumenten vanwege de vervanging van de RAAS apparatuur.
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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

Spreekuren in juli:
Zetten Hemmen Randwijk:
Het spreekuur van woensdag 17 juli komt te vervallen.

De andere spreekuren gaan gewoon door en daar kan iedereen uit de gemeente naar toe.

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

Van maandag 22 juli
t/m vrijdag 3 augustus
beperkt aantal
parkeerplekken
beschikbaar op het
Land van Tap in Elst.
Door archeologisch onderzoek zijn de
parkeerplekken tijdelijk beperkt beschikbaar. We proberen om de onderste strook op de kaart (parallel aan de
Rijksweg-Zuid) zo snel mogelijk weer
dicht te hebben, zodat daar eerder
parkeerplekken vrij komen.
Meer informatie vindt u via
www.overbetuwe.nl/landvantap

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

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

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

Wandelen iets voor u?
Wandelen is makkelijk toegankelijk, telkens anders, is buiten, is beweging, is gezellig,
is leuk samen of alleen en kost bijna niets. Met wandelen bouw je conditie op, het is
goed voor je gezondheid, je humeur, je humor en goed voor je nachtrust.
Wil je samen wandelen? Overbetuwe kent wandelclubs en wandelgroepen en er worden
jaarlijks veel tochten georganiseerd.
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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A325 drie weken afgesloten
Provincie Gelderland voert groot onderhoud
uit aan de A325. We vernieuwen het asfalt en
de vangrails worden gerenoveerd. De weg is
afgesloten voor alle verkeer vanaf knooppunt
Ressen tot aan Nijmeegseplein (Arnhem). Dit
veroorzaakt ernstige verkeershinder. De A325
is wel open voor verkeer vanaf het Nijmeegseplein naar knooppunt Ressen.

Plan uw reis op tijd!
We adviseren weggebruikers om hun reis op tijd
te plannen, anders te reizen, niet te reizen en
hun vakantie af te stemmen op de werkzaamheden. Vertrek op tijd, houd rekening met een
extra reistijd van 15 tot 20 minuten. Volg de omleidingsroute en zorg voor een plan B. Rij veilig
en alert en houd de aangegeven snelheid aan.
Kijk voor een uitgebreid overzicht over de werkzaamheden op: www.gelderland.nl/A325-N325.

Plan uw reis op tijd!

Ga slim op weg

• Pas uw vertrektijd aan op een langere
route en kan op file;
• Houd rekening met een extra reistijd van
15 tot 20 minuten;
• Volg de omleidingsroute;
• Rij veilig en alert;
• Houd u aan de snelheid;
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie
via www.bereikbaargelderland.nl

• Mijd de spits;
• Werk thuis als het kan;
• Reis met het openbaar vervoer;
• Neem de fiets voor kortere ritten;
• Gebruik de snelle fietsroute
RijnWaalpad;
• Stem uw vakantie af op de
werkzaamheden.

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.

Met de onthulling van het bouwbord heeft wethouder Wijnte Hol donderdag 11 juli samen met de
sportverenigingen en direct betrokkenen het formele startsein gegeven voor de realisatie van Vitaal
sportpark de Pas.
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
BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN OVERBETUWE,
PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PLUSSENBELEID
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid
vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus
2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe
Elst.
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het Paraplubestemmingsplan is een overkoepelend bestemmingsplan voor het grootste deel van het buitengebied. In het
Paraplubestemmingsplan wordt juridisch verankerd dat de spelregels van het gemeentelijk Plussenbeleid ook worden toegepast
op afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Het ontwerp Plussenbeleid ligt tegelijkertijd ter inzage (zie
publicatie: “Inspraak ontwerp Plussenbeleid niet-grondgebonden
veehouderij Overbetuwe”).
Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt
u ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/
NL.IMRO.1734.0323OVBplussenbel-ONT1.
De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/0D322851-002E-4577-ACCD-131DD074CEA7/. U kunt
de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/
Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.
Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk
(niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan
geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB
Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u
eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via
DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.
INSPRAAK ONTWERP PLUSSENBELEID NIETGRONDGEBONDEN VEEHOUDERIJ OVERBETUWE
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van
de Inspraakverordening bekend, dat het ontwerp Plussenbeleid

niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe vanaf donderdag
18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage
ligt*.
Waar gaat het beleid over?
Het Plussenbeleid stelt kaders voor uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen in Overbetuwe. Doel van het Plussenbeleid is het stimuleren van een duurzame niet-grondgebonden
veehouderij en het verbreden van maatschappelijk draagvlak
door het aangaan van de dialoog met de omgeving, bieden
van transparantie en stimuleren van extra investeringen. Nietgrondgebonden veehouderijen kunnen groeiruimte verdienen
door maatschappelijke tegenprestaties (plus-maatregelen) welke
leiden tot een betere kwaliteit voor de leefomgeving en verduurzaming van de niet-grondgebonden veehouderij. Hiermee wordt
beoogd dat er meer innovatieve, duurzame niet-grondgebonden
veehouderijen ontstaan die kunnen rekenen op meer draagvlak
vanuit de omgeving.
Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerp Plussenbeleid kunt u digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.
Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kunt u als inwoner van
de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk
(niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen**.
Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een
afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via
14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een inspraakreactie indienen.
Gebruik daarvoor de zoekterm ‘inspraakreactie indienen’. U logt
dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie geven.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED,
ELSTER GRINDWEG 22 EN HOENVELDSESTRAAT
ONGENUMMERD, DRIEL
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elster Grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel vanaf donderdag 18 juli 2019 tot
en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt. U kunt de
stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van
het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het plan maakt de realisatie van drie woningen, waarvan twee
op het perceel Elster Grindweg 22, Driel en één op het perceel
Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel juridisch-planologisch
mogelijk. Het agrarisch bedrijf op het perceel Elster Grindweg 22
te Driel wordt beëindigd. Ter compensatie voor de bouw van de
woningen wordt de voormalige agrarische bebouwing (ruim 3.000
m²) gesloopt.
Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken
kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/
NL.IMRO.1734.0324BUITgrindweg22-ONT1.
De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/440DCE63-6668-43F2-AB16-0A8FC51038E2/. U kunt
de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/
Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.
Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk
(niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan
geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB
Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u
eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via
DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER ELSTER GRINDWEG 22 TE DRIEL
Burgemeester en wethouders van Overbetuwe maken bekend
dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor het vaststellen
van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevel van de nieuwe
woning op het perceel Elster Grindweg 22, Driel.
Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste
lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De vast te
stellen hogere waarden op de gevel van de nieuwe woning op
het perceel Elster Grindweg 22, Driel is 49 dB.
Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende
zes weken, vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag
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28 augustus 2019 ter inzage*. U kunt de stukken ook digitaal
inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.
Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kunnen belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze***
geven op het ontwerp¬besluit bij het college van burgemeester
en wethouders van Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB
Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u
eerst een afspraak maken met het Team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via
DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.
INSPRAAK ONTWERPBEELDKWALITEITSPLAN
FUNCTIEVERANDERING ELSTER GRINDWEG 22, DRIEL
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 12a
van de Woningwet en artikel 4 van de Inspraakverordening
bekend, dat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Functieverandering
Elster Grindweg 22, Driel vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met
woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken
ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen en
wonen/Ruimtelijke plannen.
Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?
Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur
en stedenbouw vast voor de nieuw te bouwen woning op het
perceel Elster Grindweg 22 te Driel. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en als toetsingskader voor de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit. Dit plan is een aanvulling/wijziging op de
Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.
Wilt u een reactie hierop geven?
Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kunt u als inwoner van de
gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per
e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen**. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak
maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een inspraakreactie indienen.
Gebruik daarvoor de zoekterm ‘inspraakreactie indienen’. U logt
dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie indienen.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED, DE HEL
ONGENUMMERD (TEN OOSTEN VAN 4E), RANDWIJK"
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, De Hel ongenummerd (ten oosten van
4e), Randwijk" vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien
tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe in Elst.
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het plan maakt de nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf
(boomkwekerij) met bedrijfsloods en -woning juridisch-planologisch mogelijk.
Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken
kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/
NL.IMRO.1734.0316BUITdehelongen-ONT1.
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://bronro.overbetuwe.
nl/F2956B34-571A-4E0C-88BE-38BF7CBE5603. U kunt de
stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Ruimtelijke_plannen.
Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk
(niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan
geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB
Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u
eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via
DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapport
rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het plan maakt de uitbreiding van het agrarisch bedrijf op het
perceel Aamsepad 2, Elst juridisch-planologisch mogelijk.
Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken
kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/
NL.IMRO.1734.0322BUITaamsepad2-ONT1.
De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/
AA3B41F3-53DA-4773-A441-7C52535AF6B7/.
U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/
Inwoners/Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.
Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk
(niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan
geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB
Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u
eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via
DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED,
STENENKAMERSTRAAT 45 EN 51, HERVELD (2019)
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het
bestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51,
Herveld (2019) op 2 juli 2019 vaststelde.
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het plan maakt de bouw van een woongebouw met twee
wooneenheden op het perceel Stenenkamerstraat 45, Herveld juridisch-planologisch mogelijk. Op het perceel Stenenkamerstraat
51, Herveld is ter compensatie het kassencomplex gesloopt.
Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en
51, Herveld (2019) ligt met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot
en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.
Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.
1734.0307BUITstenkstr45-VSG1.
De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/1ECDB950-8D30-4F46-BC77-3CB0ED0E304D/. U kunt
de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/
Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.
Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de
gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook
kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.
Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 29 augustus 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam
en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit.
Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u
het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u
griffierecht moet betalen.
Voorlopige voorziening
Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 30 augustus 2019.
Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de
werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift
mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

OMGEVINGSVERGUNNING
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);

-	Heteren, Weerbroek ong, (kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie F, nummer 1697), het gedeeltelijk intrekken van
de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een
bedrijfspand, HOV-18-0947 (09-07-2019);
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie H, nummer 518, het vervangen van het rioolgemaal, HOV-19-1653
(08-07-2019);
-	Driel, Baltussenweg 50, het aanbrengen van persing t.b.v. irrigatie boomgaard, HOV-19-1649 (08-07-2019);
-	Elst, Bemmelseweg 106a, het realiseren van een tochtportaal,
HOV-19-1640 (06-07-2019;
-	Elst, Boogschutter 5, het plaatsen van een dakkapel, HOV-191684 (10-07-2019);
-	Elst, Boogschutter 9, het plaatsen van een dakkapel, HOV-191683 (10-07-2019);
-	Elst, Boogschutter 11, het plaatsen van een dakkapel, HOV-191682 (10-07-2019);
-	Elst, Industrieweg, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N,
nummer 4776, het aanleggen van een inrit, HOV-19-1639 (0507-2019);
-	Elst, Kleipeer 8, het wijzigen van een carport naar een berging,
HOV-19-1650 (08-07-2019);
-	Oosterhout, Rietgraafsingel 2 (Park 15), het aanleggen van
infrastructuur, HOV-19-1623 (04-07-2019);
-	Oosterhout, kadastraal bekend als gemeente Heteren, sectie
O, perceelnummer 1165, het plaatsen van twee informatiepanelen, HOV-19-1629 (04-07-2019);
-	Randwijk, Bredeweg 69, het splitsen van een pand, HOV-191678 (10-07-2019);
-	Randwijk, Nijburgsestraat 2, het uitbreiden van een woning,
HOV-19-1648 (08-07-2019);
-	Zetten, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie G, nummer 1870, het aanleggen van een transportleidingentracé
afvalwater tussen gemaal Zetten en rwzi in Dodewaard, HOV19-1611 (03-07-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
MELDINGEN MILIEUDIENST ODRA
Locatie, omschrijving besluit, zaaknummer (datum acceptatie);
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
volledige melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:
-	Heteren, Poort van Midden Gelderland Rood 1B, het starten
van een staalbewerkingsbedrijf, 195298307 (08-07-2019);
De meldingsnotitie en de bijbehorende stukken kunnen gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien. Om
het besluit in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Arnhem via het emailadres wabo@odra.nl of u
kunt bellen naar telefoonnummer 026 - 3771600.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Heteren, Kastanjelaan 26, het kappen van een boom (kastanje),
activiteit vellen van een houtopstand, HOV-19-0917 (11-07-2019)
Tegen dit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
- Buurtbbq, 28-09-2019, Berenklauw/Zwanenbloem;
ELST
-	Buurtfeest, 17-08-2019, Buurtvereniging Brienenshof, Groenestraat ter hoogte van speeltuin/skatebaan;
-	Paardenmarkt met terras en muziek, 02-09-2019, Cafe Bij
Tante, Stationsstraat 5;
- Buurtbbq, 07-09-2019, Kievitshof;

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED,
AAMSEPAD 2, ELST
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aamsepad 2, Elst vanaf donderdag 18
juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt. U
kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Tegen deze besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend, dat uit de
vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een

HERVELD-ANDELST
-	ANWB Streetwise, 18-09-2019, St. Willibrordusschool, St. Willibrordusstraat;

INTREKKEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);

VALBURG
-	Kinderdorp, 13-08-2019 tot en met 16-08-2019, Stichting Kinderdorp Valburg, weiland naast Molenhoekplein;

-	Heteren, Kastanjelaan 26, het kappen van een boom (kastanje), HOV-19-0917 (11-07-2019);

woensdag 17 juli 2019

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
-	Polenwandeltocht,14-09-2019, GV Luctor et Emergo, openbare
wegen rond Driel
OOSTERHOUT
-	Dick’s Picknick, 24-08 en 25-08-2019, Dijkstraat 13a of Oosterhoutsestraat 30;
ZETTEN-HEMMEN
-	Vakantie bijbelweek, 13-08 tot en met 16-08-2019, St. vakantie
bijbelweek, Schweitzerpark 2;

Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

OVERIG
VASTSTELLING LEIDRAAD INVORDERING EN
REGELING AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN GEMEENTE OVERBETUWE 2019
Het college van de gemeente Overbetuwe heeft in zijn vergadering van 9 juli 2019 de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2019 en de Regeling automatische
incasso gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2019
vastgesteld.

In de leidraad is opgenomen hoe de gemeente Overbetuwe
omgaat met de invordering van de gemeentelijke belastingen. De
regeling automatische incasso geeft richtlijnen over het betalen
van de aanslag gemeentelijke belastingen met automatische
incasso.
De Leidraad invordering en Regeling automatische incasso
gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2019 en de
datum van inwerkingtreding vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is
tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

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.

