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Inloopavond over spoorkruisingen
Elst-Noord op dinsdag 25 juni
Dinsdag 25 juni is er een inloopavond
over werkzaamheden aan de spoorkruisingen in Elst Noord.
Deze starten vanaf juli 2019. We vertellen u tijdens deze avond meer over de fases en details
van de werkzaamheden. Ook geven we u alvast
informatie over periodes waarin geen treinen
van en naar Elst rijden.

Wanneer? Dinsdag 25 juni
Hoe laat? Tussen 19.00 en 21.00 uur
Waar?
DROOM! in Elst
(Nieuwe Aamstestraat 32).
Meer informatie vindt u via
www.overbetuwe.nl/spoorkruisingen.

Op zondag 9 juni Koninklijk werd de heer Saris tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.
Hij is onderscheiden vanwege zijn langdurige inzet voor de jaarlijkse hulpkonvooien naar BosniëHerzegovina vanuit Stichting 4 Wheel Drive Care.
Naast zijn inzet voor Stichting 4 Wheel Drive Care heeft de heer Saris zich in het verleden ook
verdienstelijk gemaakt voor carnavalsvereniging ’t Blauwe Striekske en de Dorpsraad Valburg.
Van harte gefeliciteerd!

Pontjes weer dagelijks in de vaart
Na een mooie start van het vaarseizoen
waarbij de voetveren alleen in de weekeinden in de vaart waren wordt er vanaf
zaterdag 15 juni 2019 door alle fiets- en
voetveren van Uit®waarde weer dagelijks
gevaren.
De pontjes zijn te vinden over de Waal (Beuningen-Slijk-Ewijk, Druten-Dodewaard en VarikHeerewaarden), over de Maas (Pontje Ham,
Ravenstein-Niftrik en Batenburg-Demen), over
de Rijn (Rhenen-Lienden, Renkum-Heteren
en Liniepont) en over de Linge (GalgenwaardHeukelum).

Dit jaar wordt er tot en met zondag 15 september dagelijks gevaren van 10.00 – 18.00 uur. De
Liniepont vaart tot 17.15 uur. Het seizoen wordt
afgesloten met de laatste twee weekenden van
september.
Informatie over het vaarschema en eventuele
stremmingen zijn te vinden op uiterwaarde.nl of
T 0344 22 88 00. Volg ons ook via Facebook
(voetveer uiterwaarde) en Twitter (voetveer)
voor de laatste nieuwsberichten.

Allemaal aan de slag met klimaatdoelen!
Ook als gemeente willen we een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid.
Onze regering is op dit moment nog bezig met een landelijk Klimaatakkoord.
Daarnaast heeft het Rijk alle dertig regio’s, waaronder Arnhem Nijmegen, gevraagd om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Een belangrijk
uitgangspunt in het opstellen van de
RES voor de regio Arnhem Nijmegen is
dat deze van, voor en door de regio is.

gen dat het CO2-reductiedoel uit het Klimaatakkoord haalbaar is. De RES is ook een manier
om de samenwerking tussen alle regionale
partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op
concrete projecten die voortkomen uit de RES.
Tot slot staat beschreven hoe onze RES-regio
de lokale en regionale energiedoelstellingen
bepaalt en hoe ze deze wil behalen. De RES
gaat over de periode 2023-2030 met een doorkijk naar 2050.

nisaties, energiecoöperaties, bedrijfsleven) en
lokale partners (bijvoorbeeld inwoners, wijkverenigingen en platforms).

De RES is een instrument om gezamenlijk te
komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie. De
regio’s moeten er bijvoorbeeld samen voor zor-

Als overheid, regio en gemeente kunnen we
zeker niet alleen aan de slag met de klimaatdoelen. We hebben de hulp en inzet nodig van
regionale (bijvoorbeeld terreinbeherende orga-

Hartelijke groet,
Dimitri Horsthuis-Tangelder
Wethouder van onder andere Duurzaamheid
en Kernenbeleid

Duurzaamheid vraagt een bijdrage van ons allemaal en ik wil deze uitdaging graag samen
oppakken. Daarom organiseert de gemeente
Overbetuwe binnenkort een inloopavond om
samen met u eens te kijken naar de RES en de
uitdagingen die we samen gaan oppakken op
het gebied van duurzaamheid!
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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.

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

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

MFC kan er eindelijk komen

Politieke avond

Op woensdag avond 12 juni was het een
heugelijk moment in het Wapen van Valburg. Om de realisatie van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Valburg mogelijk
te maken hebben vier partijen onderling
afspraken gemaakt en dit vastgelegd in
overeenkomsten.
De gemeente wordt eigenaar en verhuurt het
aan de stichting MFC Valburg. Voor de sportzaal en de Ontmoetingsruimte hebben de stichting en de gemeente afzonderlijk afspraken gemaakt. In overleg met de Dorpsraad Valburg en

Dinsdag 25 juni 2019, aanvang 19.30 uur in Westeraam Elst
Raadspreekuur (19.30 uur tot 19.50 uur in raadzaal Westeraam)
Inwoners en raads- en burgerleden kunnen hier aandacht vragen voor onderwerpen die niet
op de agenda van de politieke avond staan.

omwonenden is een plan gemaakt voor de buitenruimte van het MFC Valburg en het Molenhoekplein. Met het ondertekenen van de overeenkomsten kan de aanbestedingsprocedure in
gang worden gezet.

Raadsvergadering: (20.00 uur tot 22.00 uur in raadzaal)
Onderwerpen:
• Vragenuur
• Vaststelling agenda
• Spreekrecht publieke tribune (*)
• Vaststelling besluitenlijst 3 juni 2019
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Verbonden partijen
Bespreekstukken:
• Verordening burgemeester*
• Jaarstukken 2018*
• Aanpassing extern veiligheidsbeleid
• Milieustraat
• Zienswijze begroting ODRA
• Armoedebeleid 2019-2022 “Samen zorgen voor perspectief, armoede raakt ons allemaal”
• Overbetuwe SAMEN: draagvlak samenwerkingsverband
• Jaarstukken Presikhaaf Bedrijven
• Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019)"
• Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
• Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 en Beleidsplan Brandweer 2020-2023 (VGGM)
• Tweede tussenrapportage 2019 (TR2 - 2019)
Hamerstukken:
• Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019

FotoSuzan

Nieuwe app en website: mijnafvalwijzer.nl
De gemeente Overbetuwe kondigt een
app aan: http://www.mijnafvalwijzer.nl.
Op deze nieuwe app en website vindt u
alle informatie over afval. Ook kunt u een
persoonlijke afvalkalender - op postcode
en huisnummer - uitprinten.
Op de site komen onder andere de volgende
onderwerpen ter sprake:
- Afvalkalender op postcode en huisnummer;
- Openingstijden van het afval- brengstation;
- Scheiden van afval: wat hoort waar.
De app of website is altijd actueel. Wijzigingen
in het ophaalschema, bijvoorbeeld door sneeuw
of een technisch mankement aan de vuilniswagen, worden meteen verwerkt in het overzicht.
Het is dan gelijk duidelijk wanneer het nieuwe
ophaalmoment is. Daarnaast kunt u een her-

Aanmelden en Spreekrecht
Raadspreekuur:
Wilt u gebruik maken van het raadspreekuur dan moet u zich eerst aanmelden. Raads- en
burgerleden en burgers nemen hiervoor uiterlijk maandag 24 juni 2019 vóór 12.00 uur contact
op met de griffie, tel.: 14 0481. Bij het raadspreekuur krijgt u maximaal 10 minuten spreektijd.
De raadsvergadering kent alleen spreekrecht bij de agendapunten met een *. Iedereen kan
voor maximaal 5 minuten het woord voeren over deze onderwerpen. Neem hiervoor uiterlijk
maandag 24 juni 2019 vóór 12.00 uur contact op met de griffie, tel: 14 0481.
De agenda's en de bijhorende stukken kunt u vanaf 11 juni 2019 tijdens openingstijden inzien
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 vervolgens de gewenste vergadering aanklikken.

inneringsbericht instellen voor de verschillende
ophaalmomenten.
Downloaden app
De Afvalwijzer kunt u gratis downloaden in de
Apple App store en de Google Playstore. U
vindt dezelfde informatie op de website http://
www.mijnafvalwijzer.nl.

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

'Wegwijs in eigen dorp'
Overbetuwe is rijk aan basisscholen voor alle kinderen. Herveld-Andelst, Elst, Driel,
Randwijk, Heteren, Oosterhout, Valburg, Zetten hebben eigen basisschool(en).
Op de sociale kaart vind je belangrijke informatie over basisscholen bij jou in de buurt.
Je leest wat een school doet voor goed onderwijs en je kunt heel makkelijk een aantal
scholen met elkaar vergelijken. 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.
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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Dinsdag
16 juli

Vierdaagse
dresscode:
BLAUW!

“Nieuw leven blazen in Oosterhoutse Vierdaagse-traditie”
Na het omdraaien van de wandelroute overheerste
de teleurstelling in doorkomstdorp Oosterhout de
afgelopen jaren. Langzaam maar zeker keert het
Vierdaagsegevoel echter weer terug. De familie
Jacobs draagt daaraan graag een steentje bij. In 2018
namen zij de eerste wisseltrofee voor het Blauwste
Huis van Oosterhout in ontvangst.
“Samen met familieleden en onze vriendengroepen
De Druppels en De Dio’s geven we de wandelaars al
jaren een fantastische ontvangst”, vertelt Gerie Jacobs
enthousiast. “De wandelaars reageren zó positief op
onze aanmoedigingen, vlaggen en versieringen en niet te
vergeten onze muziek; 200 meter voor ons huis beginnen
ze al te klappen. We maken er elk jaar een feestje van.”

Skottelbraai

De avond van tevoren begint de voorpret al tijdens de
opbouw. “Op Blauwe Dinsdag gaat de wekker vroeg.
Om 04.30 uur ontbijten we met de hele groep, zo’n
twintig tot dertig mensen in de leeftijd van 13 tot 83 jaar.
Vanaf 05.00 uur staan we paraat voor de eerste
wandelaars en kan het feest beginnen. Als de laatste
lopers zich richting Slijk-Ewijk begeven, komt de
skottelbraai tevoorschijn. We sluiten het wandelfestijn
dan ook weer gezamenlijk af met gebakken eieren en
spek”, aldus Gerie.

deed om je huis zo blauw mogelijk te versieren, zijn we
daar als groep dan ook meteen op ingesprongen. Dat we
de prijs voor het Blauwste Huis wonnen, was een hele
leuke verrassing. Maar eigenlijk deden we het niet eens
voor de beker. Het gaat ons echt om de gezelligheid. We
hopen dat de rest van Oosterhout samen met ons nieuw
leven wil blazen in de Vierdaagse-traditie. Laten we de
wandelaars met z’n allen een knallende start van hun
wandelavontuur bezorgen!”

“200 meter voor ons huis beginnen
de wandelaars al te klappen”
Gerie Jacobs, Oosterhout

Knallende start

“De afgelopen jaren leefde de Vierdaagse veel minder
in ons dorp. Heel begrijpelijk, maar ook ontzettend
jammer”, zegt Gerie. “Het was altijd zo gezellig. Toen
het lokale BlauweDinsdag-comité vorig jaar een oproep

Wandelweetje
In

Wandelen & stilstaan

2018 bezochten 1.615.000 mensen

de Vierdaagsefeesten in
Dat zijn er

De familie Jacobs uit Oosterhout (foto: FotoSuzan)

7 dagen.

bezoekers
record

90.000 meer dan in 2017.
Zee van blauw
Helpt u mee om Overbetuwe op 16 juli
blauw te laten kleuren?
Trek een blauwe outfit aan en moedig
de wandelaars aan in één van onze vier
gezellige doorkomstdorpen. Er worden
blauwe zwaaihanden verstrekt en langs de
route treft u uiteenlopende festiviteiten
en muziek.
Op www.blauwedinsdag.nl houden we u
op de hoogte van alle activiteiten in onze
gemeente tijdens de eerste Vierdaagsewandeldag. Ook vindt u op deze
webpagina het Blauwe Dinsdag-logo en
digitale banners voor eigen gebruik.

Dit jaar herdenkt Gelderland ’75 jaar Market Garden’. Ook op Blauwe
Dinsdag komen de wandelaars langs bijzondere plekken die herinneren
aan deze grootschalige militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Operatie Market Garden moest in september 1944 zorgen voor een belangrijke
doorbraak tegen de Duitsers. Helaas mislukte dit offensief. Een groot aantal
militairen sneuvelde en Noord- en West- Nederland bleven bezet. Op Blauwe
Dinsdag passeren de Vierdaagse-wandelaars onder andere oorlogsmonument
De Vleugel.
Vleugellam
De Vleugel staat in Park Lingezegen, op de kruising van de Broekakkers en de
Kampsestraat in Elst. Het monument bestaat uit een zeven meter hoge stalen
vliegtuigvleugel. Het symboliseert de intensieve vliegbewegingen en hevige
gevechten in Overbetuwe. Ook geeft het uitdrukking aan de emotionele schade
die zowel militairen als inwoners opliepen nadat de geallieerde aanval strandde:
zij voelden zich letterlijk vleugellam. Het monument is daarnaast een ode aan
alle blauwhelmen: militairen die op vredesmissie zijn (geweest).

(foto: Ellen Koelewijn)

Irish Guards
Na het monument lopen de wandelaars
via de Irish Guardsbrug over de Linge.
De brug is vernoemd naar de NoordIerse soldaten die eind september en
begin oktober 1944 in het gebied rond de
Linge zwaar moesten strijden tegen de
Duitsers. De Linge is een van de rivieren
die Overbetuwe blauw kleuren. Mede
daaraan dankt Blauwe Dinsdag zijn naam.
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Na-Nomi, Scalabor en gemeente Overbetuwe slaan handen ineen
De afgelopen weken zijn de eerste medewerkers vanuit Scalabor gestart bij NaNomi. Om zelf te zien en ervaren hoe het
in de praktijk werkt, brachten Wethouder
Dimitri Horsthuis - Tangelder en Scalabor
directeur Marcel Hielkema een werkbezoek aan Na-Nomi.
Een arbeidsmarkt biedt kansen voor bedrijven
én medewerkers. Daarom kijkt Na-Nomi bewust
verder dan de reguliere arbeidsmarkt in hun
zoektocht naar goed gekwalificeerde medewerkers. Het bedrijf gaat een groep van 40 mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te
geven binnen het bedrijf. Om dit mogelijk te maken werken Na-Nomi, arbeidsontwikkelbedrijf
Scalabor en de gemeente Overbetuwe nauw
samen.

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

Extra ondersteuning
General manager Bas Coenen van Na-Nomi:
“Wij kijken bij het werven van medewerkers
heel bewust ook naar mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. We bieden maatwerk en
stemmen het werk zo nodig af op hun talenten
en mogelijkheden. Door extra ondersteuning
krijgen mensen de kans om zich verder te ontwikkelen.”
Een voorbeeld voor andere bedrijven
Wethouder Horsthuis - Tangelder is blij dat
ondernemers kansen bieden en creëren voor
mensen die net een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. “Werk hebben betekent zoveel
meer voor iedereen; dagritme, erkenning, sociale contacten en een zinvolle invulling van de
dag. Ik heb grote waardering voor de inzet van
Na-Nomi en Scalabor die deze mooie match
hebben gemaakt. Een goed voorbeeld voor andere bedrijven in onze gemeente!“

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
BESTEMMINGSPLANNEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN HERVELD,
HOOFDSTRAAT ONGENUMMERD (TUSSEN 71 EN 85)
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het
bestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71
en 85) op 3 juni 2019 vaststelde.
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het plan maakt de bouw van een woonzorgcomplex met maximaal 35 (woon)zorgwoningen juridisch-planologisch mogelijk op
het terrein aan de Hoofdstraat tussen de nummers 71 en 85.
Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 20 juni
2019 tot en met woensdag 31 juli 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 www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/
NL.IMRO.1734.0287HERVhfdstrong-VSG1.
De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/1EF7845D-F46C-4C23-8D8B-74DB620CB5D4/.
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 is een zienswijze bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent
belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen
zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.
Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag
1 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 2 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
- 	Elst, Aureus 7, het legaliseren van een dakkapel, activiteiten
bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1164 (07-062019);
-	Elst, Koningin Julianastraat 1 t/m 11 (oneven), Koningin Emmastraat 27, Prinses Beatrixtraat 2, Kleine Molenstraat 21, 23,
25 en Willem de Zwijgerstraat 32 t/m 48 (even), het renoveren
van daken, activiteit bouwen, HOV-19-1046 (07-06-2019);
-	Homoet, Adelhofstraat 2, het intern verbouwen van een bedrijfspand, activiteit bouwen, HOV-19-1187 (07-06-2019);
-	Randwijk, Nijburgsestraat 2 (huisnummerbesluit Nijburgsestraat 2 en 2a), het splitsen van een pand in 2 woningen,
activiteit bouwen, HOV-18-1264 (07-06-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);
- 	Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L,
nummer 2615 (Peperstraat ongenummerd te Oosterhout), het

bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, HOV19-0888, 6 weken (12-06-2019)
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Heteren, Zesmorgen 126, het aanleggen van een inrit, HOV19-0877 (10-06-2019);
-	Slijk-Ewijk, Loowegstraat 1, het aanleggen van een uitrit, HOV19-1123 (04-06-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, Tielsestraat 227 (tracé Leigraafseweg tot aan gemaal
De Meiburg), HOV-19-1302 (05-06-2019);
-	Elst, Breedlersestraat 6, het wijzigen van een voorgevel, HOV19-1359 (11-06-2019);
-	Elst, Ganzewei 19, het verbouwen van een schuur, HOV-191342 (10-06-2019);
-	Elst, Handelsweg 8, het plaatsen van een hekwerk, HOV-191338 (05-06-2019);
-	Elst, Industrieweg Oost ongenummerd, het bouwen van een
kantoor en een bedrijfshal, HOV-19-1311 (5-6-2019);
-	Elst, Mussenbergstraat 3, het verbouwen van een kapschuur
tot een mantelzorgwoning, HOV-19-1340 (07-06-2019);
-	Heteren, kadastraal bekend Gemeente Heteren, sectie F,
perceelnummer 294 (Poort van Midden Gelderland Blauw
ongenummerd), het vestigen van arbeidsmigranten, HOV-191337 (28-05-2019);
-	Oosterhout, Stationsstraat 8, het uitbreiden van een woning,
HOV-19-1341 (07-06-2019);
-	Valburg, Julianastraat 16, het plaatsen van een stikstoftank,
HOV-19-1356 (11-06-2016);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

woensdag 19 juni 2019

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:
-	Elst, Industrieweg 14, het starten van een bedrijf, 195297289,
(29-05-2019);
-	Oosterhout, Linie 11, het oprichten van een aardgasafleverstation, 195296104 (28-05-2019);
-	Oosterhout, Linie 13, het oprichten van een aardgasafleverstation, 195296100 (28-05-2019);
-	Oosterhout, Rietgraaf 2a, het oprichten van een aardgasafleverstation, 195296170 (29-05-2019);
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.

OVERIG
BEPERKENDE BEPALINGEN VAN DE NAAR HET GELDERS
ARCHIEF OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN
SECRETARIE GEMEENTE ELST 1970-2000
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel
10 van het Archiefbesluit.
besluiten:
tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het
archief van de secretarie gemeente Elst 1970-2000..
Artikel 1
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt
openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede
kolom. De lijst met inventarisnummers ligt ter inzage op het
gemeentehuis te Elst.
Inventarisnummers
132
519
610
1097
1329
1330
1331
1782
1977
2418
2604
2653
2827
2851
2852
4378
4381

Beperkt openbaar tot 1 januari
2056
2040
2050
2061
2058
2058
2059
2062
2066
2069
2059
2064
2059
2075
2063
2076
2076

Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen
onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de algemeen directeur van het Gelders Archief.
De algemeen directeur van het Gelders Archief kan aan zijn
toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van weekblad “De Betuwe” waarin zij wordt geplaatst

OOSTERHOUT
-	Vierdaagse 2019, 16-07-2019, Stichting de 4Daagse, route
door Oosterhout;

Awb-procedure
Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit
kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de desbetreffende
bezwaarinstantie.

VALBURG
-	Vierdaagse 2019, 16-07-2019, Stichting de 4Daagse, route
door Valburg;

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt
zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van de publicatie van het besluit.
Elst, 12 juni 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe,
namens deze H.C. Vroom, teammanager Informatie.

VERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In De Betuwe van 12 juni 2019 is abusievelijk een onjuiste locatie
aangegeven van Dick’s Picknick:
SLIJK EWIJK
-	Dick’s Picknick, 24-08-2019 en 25-08-2019, Nieuwedijk 13
(buitenlocatie)
Dit moet zijn:
OOSTERHOUT
-	Dick’s Picknick, 24-08-2019 en 25-08-2019, Oosterhoutsestraat 30 (buitenlocatie)
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats,
evenement, datum, aanvrager, locatie)
ELST
-	ANWB streetwise, 24-06-2019 en 25-06-2019, Basisschool de
Elstar, het fietspad Curia in het verlengde van de Tempellaan;
-	Zet ‘m Op Zomerfeest, 29-06-2019, C.V. Zet ‘m Op, Het Plein
Elst;
HERVELD-ANDELST
-	Motorrit Jeugdvakantieweek, 16-08-2019, Stichting
Jeugdvakantiewerk, route door Herveld-Andelst;
SLIJK EWIJK
-	Zomermarkt, 11-08-2019, C.V. De Waalkanters, rondom
Dorpshuis Beatrix;
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
ELST
-	ANWB-streetwise, 24-06 en 25-06-2019, basisschool de Elstar,
gedeelte Tempellaan naast Cool Nature speeltuin;
-	Straat/buurtfeest, 29-06-2019, bewoners Legioen,
Legioen 29 t/m 49;
-	Gemini groot grastoernooi, 29-06-2019, Volleybalvereniging
Gemini, Cool Nature Park;
-	Vierdaagse 2019, 16-07-2019, Stichting de 4Daagse, route
door Elst;

ZETTEN-HEMMEN
-	Rotary kindermiddag, 22-06-2019, Rotary Club Midden Betuwe, Mammoetstraat 1-3, Zetten;
-	Landelijk Scouting Bandconcours 2019, 22-06-2019, St. Landelijk Scouting Bandconcours 2019, Leigraafseweg 8 en route
door centrum Zetten;
-	Buurtbarbeque, 29-06-2019, buurtbewoners, Marshallstraat 69
t/m 83, Zetten;
SANDWICHBORDEN ( EVENEMENT, DATUM, AANVRAGER,
LOCATIE)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van sandwichborden:
-	Zomermarkt, 29-07-2019 t/m 12-08-2019, C.V. De Waalkanters, rondom Dorpshuis Beatrix te Slijk-Ewijk;
DRANK- EN HORECAWET, TIJDELIJKE ONTHEFFING
ART. 35
De burgemeester van de gemeente Overbetuwe heeft een
tijdelijke ontheffing verleend voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank ter plaatse tijdens een bijzondere
gelegenheid van zeer tijdelijke aard op grond van artikel 35 van
de Drank- en Horecawet aan:
-	Sunte Werfert, Zomerfeest Sunte Werfert, 28-06-2019,
Kostverloren 14, Elst;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERKEERSMAATREGELEN
ELST
In verband met een evenement gelden onderstaande tijdelijke
verkeersmaatregelen;
De onderstaande straat is afgesloten voor het verkeer en er geldt
een parkeerverbod:
- Legioen, ter hoogte van huisnr. 29 t/m 49 Elst
Deze afsluiting en het parkeerverbod is geldig op 29 juni 12.00
uur tot 24.00 uur, of zoveel korter dan noodzakelijk.
In verband met het evenement ANWB Streetwise, gelden onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen;
De onderstaande straat is afgesloten voor het verkeer :
-	gedeelte Tempellaan naast Cool Nature speeltuin in Elst
Deze afsluiting is geldig op 24 en 25 juni van 08.00 uur tot 12.00
uur, of zoveel korter dan noodzakelijk.
ZETTEN
In verband met een evenement gelden onderstaande tijdelijke
verkeersmaatregelen;
De onderstaande straat is afgesloten voor het verkeer en er geldt
een parkeerverbod:
-	Marshallstraat, ter hoogte van huisnr. 69 t/m 83 Zetten.
Deze afsluiting en parkeerverbod is geldig op 29 juni 2019,
14.00 uur tot 01.00 uur, of zoveel korter dan noodzakelijk.

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.

