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Gemeentehuis Overbetuwe gesloten op
donderdag 29 augustus 2019 vanaf 16.00 uur
Dit betekent dat:
• de gemeente telefonisch niet bereikbaar is op het algemene nummer (14 0481);
• de avondopenstelling vervalt;
• de receptie en de balies gesloten zijn;
• er géén reisdocumenten en rijbewijzen kunnen worden aangevraagd of opgehaald.
Er is in de betreffende week geen vervangende avondopenstelling.

Diamanten huwelijken

Op donderdag 15 augustus bracht burgemeester Patricia Hoytink-Roubos een bezoek aan het
echtpaar Repkes – Geurts uit Oosterhout. Zij waren op 4 augustus 60 jaar getrouwd.

De burgemeester bezocht onlangs ook het diamanten echtpaar van Aggelen-Hendriks uit Elst. Zij
stapten op 23 juli 1959 in het huwelijksbootje. De burgemeester feliciteerde hen met dit feestelijke
jubileum. Gelukkig kon er tussen de buien door een foto gemaakt worden in de prachtige tuin van
het echtpaar. De gerbera in het boeket paste mooi bij het jasje van mevrouw van Aggelen-Hendriks.

De laatste loodjes van mijn droom?
Vanaf eind jaren ‘80 zag ik een haperende Betuwe waar dorpen de moeite hadden om leefbaar te blijven, vele kleine
verspreid liggende winkeltjes en geen
echte kern, naast Elst en Zetten. Langzaamaan ontstond er in deze periode in
onze dorpen het besef dat we er echt aan
moeten gaan werken met elkaar.
En dan zie ik nu onze vitale dorpen
En nu weten wij, samen met u, hoe belangrijk
het is om de leefbaarheid in onze dorpen te
houden. Dat hebben we samen gedaan en dat
doen we onder andere door in de kernen belangrijke zaken te stimuleren, zoals dorpshuizen, sportvoorzieningen, het saamhorigheidsgevoel en bouwprojecten in alle kernen, zodat
de noodzakelijke voorzieningen kunnen blijven
bestaan.
En dan denk ik aan leefbaarheid
Want naast de scholen, de verenigingen en de
ondernemers is iedereen gebaat bij een levendige kern waar mensen graag willen wonen.

Voor onze ouder wordende inwoners is het belangrijk dat voorzieningen bereikbaar blijven!
Ook betekent het dat we zorgvuldig omgaan
met klimaateisen en onze duurzaamheidsdoelstellingen.
Dan mag het ook best wat kosten
Want hoe kleiner de kern, hoe meer onze steun
nodig is. In onze grootste kern een mooi centrum, vitale sportparken, tunnels en een poli
en dergelijke. In de andere kernen miljoeneninjecties voor het realiseren van landschapsontwikkelingen, een dorpshart en vele nieuwe
dorpshuizen. Ook zijn er in elke kern bouwprojecten waarmee we voldoende én duurzame
woningen kunnen realiseren.
Dan dromend door ‘gedichten’ en kijkend
naar de mensen
Dan zie je in je verbeelding een wereld van
vrijheid, waar iedereen leeft volgens zijn eigen
ideologie, waar elk individu zijn eigen dromen
koestert, in tevredenheid met zichzelf, en in
harmonie met elkaar, waar iedereen bereid is

de ander te aanvaarden, zonder afgunst, haat
of nijd, zoals hij is in zijn verscheidenheid, die ’s
avond liefdevol zijn kinderen toedekt, voor een
goede nacht in een perfecte wereld!
Bertolt Brecht verzuchtte het al: “Zuerst kommt
das Fressen, dann kommt die Moral”. Dan besef ik dat we nog een lange weg te gaan hebben om “een goede nacht te hebben in een
perfecte wereld”. Het lijkt er soms helaas meer
op dat “meer Fressen leidt tot minder Moral”.
Desondanks kijk ik terug op een hele mooie
periode, waarin ik van u de ruimte heb gekregen om er samen met u mijn schouders onder
te mogen zetten. Ik heb daarin geprobeerd
een bondgenoot te zijn van u, dit in onze gezamenlijke verwondering, kijkend naar een
maatschappij die worstelt om op een ‘perfecte
wereld’ te lijken.
Dank en blijf gezond!
Jan van Baal, Wethouder Ruimte, Bouwen,
Wonen en Infrastructuur
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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

Elke (Vivare) en José (Sociaal Kernteam):

“Bij elk huisbezoek konden we iemand verder helpen”
Preventieve huisbezoeken noemen ze het. “Gewoon
kijken welke mensen wonen hier en gaat het daar goed
mee?”, legt Elke Kop Jansen uit. “Vivare heeft onderhoudsprojecten in Elst Noord op de planning staan.
Voordat we daarmee beginnen, kijken we wat er speelt
en leeft in de wijk.” José Huisman zag daarin een kans
om meer bekendheid te krijgen voor wat het Sociaal
Kernteam allemaal doet. Daarom is ze aangehaakt.
José: “Vaak weten mensen niet dat ze bepaalde vragen
kunnen stellen. Als ze met iets zitten en ik vraag of ik ze
daarbij mag helpen, dan zijn ze daar heel blij mee.”
Door: Nellie van der Moolen

J

osé: “We zien bijvoorbeeld mensen die altijd zelf alles
hebben opgelost en dus niet zo gauw om hulp vragen.
Maar er kan een moment komen dat dat wel nodig is. Als je
ze dan de weg wijst, kunnen ze weer vooruit.” Elke vertelt
over een vrouw die was geschrokken door de uitnodiging:
“Ze dacht: wat is er dan mis met mij? Natuurlijk was er niks
mis met haar. Al pratend kwamen er wat problemen met de
woning naar voren, een lekkende mengkraan, iets met de
vloer, en ze wist niet dat ze recht had op bepaalde toeslagen.

De gesprekken die we nu doen
voorkomen juist problemen.
Dat is veel beter!
Daarvoor heeft José haar verwezen naar Forte geldzaken.
We hebben haar ook gestimuleerd om naar een sollicitatiegesprek te gaan, waarover ze twijfelde.” José vertelt verder:
“Een week later kwamen we haar op straat tegen. Helemaal
blij, ze had de baan, Vivare was de klusjes in huis aan het
doen en ze had de toeslagen aangevraagd. Geweldig toch?
Iemand de weg wijzen naar wat er allemaal is en hoe je dat
doet, hoe dat werkt, is vaak al genoeg.”

Elke (links) en José: “We hebben van elkaar gehoord wat we doen en weten, dus in de toekomst kunnen we veel
beter naar elkaar verwijzen. En dus mensen beter verder helpen.” Sietinga Fotografie
Samenwerking blijft
Het project van Vivare is bijna afgerond, maar de dames hebben besloten dat ze elke maand samen een halve dag op pad
blijven gaan. Elke legt uit: “We zijn gewend om pas aan te bellen als er al iets speelt, bijvoorbeeld huurachterstand of een
verwaarloosde tuin. De gesprekken die we nu doen voorkomen juist problemen. Dat is veel beter.”
Vivare en het Sociaal Kernteam houden trouwens elke week
op dezelfde tijd spreekuur bij Triade, zodat ze ter plekke naar
elkaar kunnen verwijzen. José: “Bijvoorbeeld iemand die bij
ons meldt dat hij of zij gaat scheiden, kan dan bij Vivare meteen op zoek naar een andere woning.”
Help mekaar als buren
Elke: “We hebben iedereen die we bezocht hebben met het
één of ander kunnen helpen. Er zijn altijd dingen die opgepakt

kunnen worden, ook al heeft iemand het goed voor elkaar. Bijvoorbeeld parkeren op een plek waar de niet-parkeren-strepen vervaagd zijn, waardoor de buurvrouw met haar rollator
niet meer van het afritje af kan. De gemeente trekt nieuwe
strepen en het is opgelost. Geef dus een seintje naar Vivare
of het Sociaal Kernteam als je buur iets nodig lijkt te hebben.”
Contact
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur houden Vivare en het
Sociaal Kernteam spreekuur bij Huis van de wijk Triade, Prins
Hendrikstraat 5a in Elst. U kunt ook bellen of mailen en dan
komen ze op bezoek. Vivare is op werkdagen tussen 8.30 en
16.30 uur bereikbaar op 088-0541111.

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.

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.

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

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

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

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.

De scholen zijn
weer begonnen

De Sociale Kaart
Alle organisaties (verenigingen, stichtingen, bedrijven) op het gebied van burgerbelangen; buurt en leefbaarheid; cultuur en natuur; dienstverlening en maatschappij; dieren;
gezondheid; goede doelen; kind, jeugd en jongeren; ondersteuning bij zelfstandigheid;
onderwijs en ontwikkeling; ontmoeten; recreatie en ontspanning; religie en levensbeschouwing; sport en beweging; wonen; zingen en muziek maken. Nog niet alle organisaties staan op de Sociale kaart en dat is wel het doel. Missende organisaties kunnen zich
inschrijven op onsoverbetuwe.nl of mailen aan socialekaart@onsoverbetuwe.nl. Iedereen
kan organisaties doorgeven.
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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BLIJVENDE HERINNERINGEN
IN ANGEREN
Op zondag 1 september
onthullen de kinderen van
Basisschool De Marang een
monument ter herinnering aan de
oorlogsperiode 1944-1945 die veel
leed heeft gebracht.
Het is een van de vele activiteiten
die in deze regio in het kader van
het project Gelderland Herdenkt
worden georganiseerd. Op de
gemeentepagina van 14 augustus
jl. heeft u al een algemeen verhaal
over de aanstaande herdenkingen
op deze gemeentepagina kunnen
lezen.
Angeren
De periode september 1944 - mei
1945 wil men ook in Angeren
herdenken en proberen te (her)
beleven. Herdenken dat de
Betuwe en dus ook Angeren
frontgebied is geweest waarbij
veel luchtgevechten boven onze

gemeente plaatsvonden. Dertig
vliegtuigcrashes zijn bekend en
daarbij sneuvelden 19 geallieerde
bemanningsleden. Ook moesten de
Angerense inwoners evacueren.
Er zijn nog weinig Angerense
mensen in leven die zich de oorlog
van ’40-’45 kunnen herinneren.
Op de inwoners die het zich nog
herinneren heeft de oorlog een
diepe indruk en vaak diepe wonden
achtergelaten. Soms zo diep dat ze
er liever over zwijgen.
Maar de Historische Kring
Angeren en WABO Research
WO2 willen - nu 75 jaar later
- samen een tweetal blijvende
herinneringen over de WO2 in
Angeren plaatsen. Herinneringen
en ook dankbetuigingen aan de
in en rond Angeren gesneuvelde
vliegtuigbemanningsleden tijdens
de luchtoorlog boven de Betuwe.
Om hen niet te vergeten wordt in
Angeren op 1 september 2019 een
marmeren plaquette aan de muur
van supermarkt Coop onthuld. In

de plaquette zijn de namen van
de gesneuvelde vliegeniers in
de gemeente Lingewaard in de
periode 1940-1945 gegraveerd.
Aan de onthulling verlenen
Harmonie St. Caecilia, SintBavogilde, de Evacuatiegroep van
toneelvereniging Mozaïek, Dick
van Altena, zeemanskoor Schip
Ahoy en een vertegenwoordiging
van de gemeente Lingewaard
medewerking. Tevens is er een
kleinschalige tentoonstelling over
WO2 in het Dorpshuis Angeren te
zien.
Het muurpaneel wordt op een nog
nader te bepalen datum in mei
2020 met een boommonument
aangevuld tot één blijvende
herinnering. Het betreft een
boom, uit staal vervaardigd en
met in de kruin een neerstortend
oorlogsvliegtuig. Deze boom
vormt samen met de marmeren
plaquette een eenheid. De boom
staat symbool voor de Betuwse
boomgaarden.
GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

Rivierengebied
EVENEMENTENKALENDER Regio
Gelderland Herdenkt
Hieronder een overzicht van de evenementen voor de komende drie weken in september 2019
Datum

Evenement

Project Drager

Locatie

1 sept. tot eind nov.

Tentoonstelling 75 jaar
Market Garden

Betuws Oorlogsmuseum
the Island Heteren

Onze Lieve Vrouwestraat 36 in Heteren

1 sept. 10:30 uur

Onthulling muurpanelen

Hist. Kring Angeren

Jan Joostenstraat bij de Coop in Angeren

11 sept. 20:00 uur

Lopen Sunsetmarch
door inwoners Oosterhout

Comite 75 jaar bevrijding
Oosterhout

Brug De Oversteek aan de Nijmeegse zijde

14 sept. start vanaf
07:30 uur

Polentocht Driel

Luctor et Emergo

Start bij Zalencentrum de Oldenburg Driel

17 sept. 14:30 uur

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

Exoduscomite

Looveer Huissen

19 sept. 15:00 uur

Opening Tentoonstelling van het
Poolse Legermuseum

Stichting Driel-Polen

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

19 sept. 19:30 uur

Concert Agricola, Promyki Krakau

Commissie RK Kerk Driel

R.K kerk Driel

19 sept. 20:00 uur

Lezing over bevrijding Oosterhout

Hist. Kring Oosterhout –
Slijk-Ewijk – Valburg eo

Dorpshuis De Schakel

19-22 sept

PL/UK Reenactors Kampement

Reenactors

Uiterwaarden Driel

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

Lagere energierekening door zonnepanelen op uw bedrijfsdak
Ondernemers opgelet! Maak gebruik van de SDE+ subsidie voor zonnepanelen op uw
bedrijfsdak. Onafhankelijk adviesbureau ‘Over Morgen’ helpt u gratis bij het indienen van
deze subsidie aanvraag en de eerste stappen van het aanleggen van zonnepanelen op
uw bedrijfsdak.
Op deze informatieavond (ook gratis) hoort u welke mogelijkheden uw bedrijfsdak heeft voor het opwekken van zonne-energie. Ook vertellen we u welke financiële voordelen het heeft voor uw bedrijf.
Aanmelden voor de informatieavond
Meld u alstublieft aan via www.overmorgen.nl/verzilver-uw-dak-met-zonnepanelen.

Informatieavond ‘Verzilver uw dak met zonnepanelen’
donderdag 29 augustus 17.00-18.00 uur
locatie DROOM! Nieuwe Aamsestraat 32 in Elst
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Gaat u mee naar het Democratiefestival?
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus
vindt op het eiland Veur Lent bij Nijmegen het Democratiefestival plaats. Burgemeester Hoytink-Roubos bezoekt het
festival op vrijdag 30 augustus en nodigt
50 inwoners van Overbetuwe uit om samen met haar mee te gaan. Gaat u mee?
Wat is het Democratiefestival?
Op het Democratiefestival vieren en ervaren de
deelnemers de democratie. Dat we in een land
leven waar iedereen zijn of haar mening mag
geven, waar verschillen mogen zijn en waar we
samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms
ook is. U kunt het festival op eigen gelegenheid
bezoeken, maar u kunt dus ook samen met
andere inwoners van Overbetuwe én de burgemeester gaan: samen over democratie praten
en het festival meemaken.

Festivalsfeer
Iedereen is welkom om opinies te wisselen,
praktische tips te delen, inspiratie op te doen of
een gezellige dag te hebben in een informele
festivalsfeer. Er zijn debatten, workshops, lezingen en excursies, muziek en cabaret. Een ontspannen festival in zomerse sfeer waar mensen
elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan
en kunnen genieten van muziek.
Jong en oud
Het Democratiefestival is voor jong en oud. Er
zijn kidszones, excursies, sportveldjes en programmaonderdelen speciaal voor kinderen.
Personen jonger dan 16 jaar mogen het terrein
alleen betreden onder begeleiding van een ouder en/of voogd.
Kajsa Ollongren, Hugo Borst, Eric Corton
Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse

Zaken is van de partij, evenals staatssecretaris Stientje van Veldhoven voor Infrastructuur.
Verder zijn er: publicist Hugo Borst, historicus
Maarten van Rossem, kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer en schrijver Herman Pleij.
De presentatie is in handen van Eric Corton,
Eva Cleven, Ajouad el Miloudi en Anita Witzier.
Muziek komt van de Tante Joke Karaoke Band,
Merol, Danny Vera en Donna Fraser en Band.
Het eerste Democratiefestival is een initiatief
van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-

ten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Meer informatie: www.democratiefestival.nu.

Aanmelden
Bent u 1 van de 50 inwoners die met burgemeester Patricia Hoytink-Roubos meegaat?
Meld u dan snel aan via democratiefestival@
overbetuwe.nl. Na aanmelding ontvangt u aanvullende informatie over het vervoer en het programma.

Een feestelijke dag voor kinderen
met een beperking - helpt u mee?
Een speciale dag voor kinderen met een beperking uit Overbetuwe: het is een van
de ideeën die Salma Bensiali wil verwezenlijken tijdens haar jaar als kinderburgemeester van Overbetuwe. Omar, de broer van Salma, zit in een rolstoel en daardoor
weet ze dat er niet vaak iets feestelijks wordt georganiseerd voor kinderen met een
beperking. Of het is heel ver van huis – en dus ingewikkeld.
De gemeente Overbetuwe helpt Salma met het organiseren van deze feestelijke dag. Het gaat
om een dag(deel) voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit Overbetuwe met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. De dag houden we in april of mei 2020. Ook de ouders, broers en
zussen van de kinderen mogen komen. We denken aan activiteiten als muziek, snoezelen,
theater, clowns, sport en spel. Het budget is (vooralsnog) beperkt: 2500 euro.
Helpt u mee?
We kunnen de hulp en ervaring van deskundige en professionele organisaties goed gebruiken. Alle hulp is welkom:
- helpen bij het organiseren van de dag;
- meedenken over geschikte activiteiten;
- meedenken over een geschikte locatie;
- meedenken over hoe we de kinderen kunnen bereiken;
- helpen met het vinden van vrijwilligers;
- geld bijdragen;
- op de dag zelf een locatie of materialen beschikbaar stellen;
- alle andere ideeën die bijdragen aan het verwezenlijken van het plan van Salma.
Wilt u uw ervaringen, tips en adviezen voor deze dag delen met ons? U kunt contact opnemen
met Josselien van Grootel, j.vangrootel@overbetuwe.nl, of telefoonnummer 14 0481 (aanwezig op di-wo-do).

Foto’s: Foto Suzan

Dag van de bloemrijke akkerranden
feestelijk geopend
Zaterdag 17 augustus hebben wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder en kinderburgemeester Salma samen met de
wethouder en de kinderburgemeester uit
Lingewaard de opening verzorgd van de
bloemrijke akkerrandendag.
De officiële opening was bij Landwinkel de
Woerdt in Ressen. In een quiz over de akkerranden namen de kinderburgemeesters het tegen de wethouders op.
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

De jaarlijkse dag van de bloemrijke akkerranden wordt gehouden om extra aandacht te
vragen voor het bijzondere project waarin ruim
20 agrariërs waardevolle en kleurrijke akkerranden terugbrengen in het Betuwse landschap.
Bloemrijke akkerranden dragen bij aan de biodiversiteit en zijn belangrijk voor dieren die afhankelijk zijn van het boerenland.
De route is te vinden via www.gelderseroutes.nl

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.

Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe wordt Forte
Welzijn Mantelzorg Overbetuwe
Wat betekent dit:
Voorheen belde u met het KMO-loket, vanaf 1
september 2019 belt u met Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe.
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe blijft
zich bezig houden met de ondersteuning van
de mantelzorger en het organiseren van activiteiten rondom mantelzorg.
Heeft u vragen over of behoefte aan (meer)
informatie over mantelzorg, individuele ondersteuning, activiteiten rondom mantelzorg
- zoals de dag van de mantelzorg - dan kunt
u bellen en of een email sturen naar: Marijke

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

MANTELZORG OVERBETUWE
Arends, mantelzorg coördinator Forte Welzijn
Tel : 06-49881094 b.g.g. 085-0406066
E: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl
Kijk voor meer info op www.Fortewelzijn.nl

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
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OPENBARE Mededelingen
BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ELST, OVER BETUWE
COLLEGE
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Elst, Over Betuwe College vanaf donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 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 nieuwbouw van een schoolgebouw voor het
Over Betuwe College met bijbehorende voorzieningen juridischplanologisch mogelijk. De planlocatie ligt aan de zuidwestkant
van de kern Elst, aan de zuidzijde van de woonpercelen aan
de Papekamp/Kraaiekamp en ten westen van de weg Bussel.
Daarnaast wordt op de oude locatie de onderwijs bestemming
verwijderd..
Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt
u ook bekijken op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/
NL.IMRO.1734.0296ELSTobc-ONT1 .
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://bronro.overbetuwe.
nl/57F65560-5F1E-4453-9D81-E73D43EA6843/.
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 2 oktober 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.
Op 2 september 2019 wordt een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan georganiseerd.
De inloopbijeenkomst vindt plaats in de aula van het OBC op de
Van der Duyn van Maasdamstraat 25 in Elst, van 19.30 tot 21.00
uur
INSPRAAK ONTWERP “BEELDKWALITEITSPLAN
OBC ELST”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 12a
van de Woningwet en artikel 4 van de Inspraakverordening
bekend, dat het ontwerp “Beeldkwaliteitsplan OBC Elst” vanaf
donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober
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. 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 2 oktober 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.
Op 2 september 2019 wordt een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan georganiseerd.
De inloopbijeenkomst vindt plaats in de aula van het OBC op de
Van der Duyn van Maasdamstraat 25 in Elst, van 19.30 tot 21.00
uur.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Elst, Ambtshuislaan 16, het realiseren van een overkapping
aan de voorzijde, activiteit bouwen, HOV-19-1480 (13-082019);

-	Elst, Eimerensedwarsstraat 6, het uitbreiden van de bedrijfshal,
activiteit bouwen, HOV-19-1719 (13-08-2019);
-	Elst, Handelsweg 8, het plaatsen van een hekwerk, activiteit
bouwen, HOV-19-1338 (13-08-2019);
-	Elst, Kleipeer 8, het wijzigen van een carport naar berging, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1650
(12-08-2019);
-	Elst, Kostverloren 9, het realiseren van een dakkapel, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1589
(16-08-2019);
-	Elst, 3 locaties, ter hoogte van Reethsestraat (2 locaties) en de
Wolfhoeksestraat (1 locatie), het plaatsen van 3 naamborden,
activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-191076 (13-08-2019);
-	Herveld, Dorpswei 9, het bouwen van een veranda, activiteit
bouwen, HOV-19-1893 (15-08-2019);
-	Heteren en Oosterhout, 2 locaties, kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie F, perceelnummer 1165 te Heteren (1
locatie) en de kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie
L, perceelnummer 808 te Oosterhout (1 locatie), het plaatsen
van twee informatiepanelen, activiteiten bouwen en afwijken
bestemmingplan, HOV-19-1629 (13-08-2019);
-	Randwijk, Nijburgsestraat 2, het uitbreiden van een woning, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1648
(14-08-2019);
-	Zetten, Heldringstraat 1c, het vervangen van rioolgemaal Zetten, activiteit bouwen, HOV-19-1666 (13-08-2019);
-	Zetten, Marshallstraat 1, het plaatsen van een schutting, activiteit bouwen, HOV-19-1535 (13-08-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
BESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Elst, Zoetendaal 91, het uitbouwen van woning, activiteit bouwen, HOV-19-1812 (14-08-2019);
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, Bemmelseweg 106a, het realiseren van een tochtportaal,
HOV-19-1640, verlenging beslistermijn 6 weken (12-08-2019);
-	Elst, Rijksweg-Noord 16 a, het wijzigen van een bedrijfswoning
in een burgerwoning, HOV-19-1422, verlenging beslistermijn 6
weken (12-08-2019).
-	Oosterhout, Rietgraafsingel 2 (Park 15) te Oosterhout, het
aanleggen van infrastructuur, HOV-19-1623, verlenging
beslistermijn 6 weken, (13-08-2019);
-	Randwijk, Campmanplein 6, het uitbreiden van een school,
HOV-19-0981, verlenging beslistermijn 6 weken (14-08-2019).
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u
gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, Koppelingsweg 1, het aanpassen van de woning voor
mantelzorg, HOV-19-1940 (12-08-2019);
-	Elst, Chopinstraat 1, het wijzigen van slaapkamers,
HOV-19-1947 (12-08-2019);
-	Elst, Rijksweg-Zuid 33, het wijzigen van de verleende vergunning voor het uitbreiden van een woning, HOV-19-1925
(08-08-2019);
-	Elst, Valburgseweg 98b, het plaatsen van een tijdelijke
woonunit, HOV-19-1932 (09-08-2019);
-	Elst, Willem de Zwijgerstraat 29, het plaatsen van een
erfafscheiding en het vervangen van kozijnen, HOV-19-1927
(07-08-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats,
evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	De Poolse Oversteek, 22-09-2019, Bureau Kessel,
Rijnbeekstraat (weiland, bij de veerpont);
ELST
-	In den Ommelanden Elster Paardenmarkt, 02-09-2019, Café In
den Ommelanden, Rijksweg-Noord 19;

-	Special Sports Event, 15-09-2019, Werkgroep Special Sports
Event, De Pas 3;
HETEREN
-	Spooktocht Hofruiters, 14-09-2019, LRPC De Hofruiters,
Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5;
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
-	Pleinfeest OBS de Esdoorn, 06-09-2019, OBS-de Esdoorn,
Basisschool de Esdoorn, Chopinstraat 3;
HETEREN
-	Schoolmarkt Kon. Julianaschool, 30-08-2019, Kon.
Julianaschool, Flessestraat 11.
SANDWICHBORDEN ( EVENEMENT, DATUM, AANVRAGER,
LOCATIE)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van
sandwichborden:
-	Vlooienmarkt Bemmel Sportcentrum De Schaapskooi, 04-11
t/m 18-11-2019, Animo-vlooienmarkten BV, Grondgebied
Overbetuwe;
-	Vlooienmarkt Bemmel Sporthal De Bongerd, 02-12 t/m 16-122019, Animo-vlooienmarkten BV, Grondgebied Overbetuwe;
-	De Poolse Oversteek, 02-09 t/m 16-09-2019, Bureau Kessel,
Grondgebied Heteren, Randwijk en Driel;
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 het evenement de Gelreman Triatlon gelden de
volgende afsluitingen:
- Kerkstraat vanaf het bedrijf De Fruitben
De afsluiting is geldig op 24 augustus 2019 van 8:45 tot 09:15 en
van 12:30 uur tot 22:00 uur.
- Rijkerswoerdsestraat
De afsluiting is geldig op 24 augustus 2019 van 8:45 tot 09:15.
VERKEERSMAATREGELEN VANWEGE PAARDENMARKT
IN ELST
Paardenmarkt: verkeersmaatregelen in Elst op maandag 2
september van 00.00 uur tot 20.00 uur of korter/langer zo nodig:
- Dorpsstraat/Valburgseweg
De Dorpsstraat vanaf de Rijksweg Zuid t/m de Valburgseweg
hoek Kokkeland afgesloten voor alle verkeer. Hier geldt een
parkeerverbod met afsleepregeling.
- Wagenmakersstraat
In de Wagenmakersstraat geldt een parkeerverbod behalve
in een gedeelte van de parkeervakken. Dit staat ter plekke
aangegeven. De Wagenmakersstraat is de belangrijkste aan- en
afvoerroute van hulpverleningsvoertuigen. Daarom houden we
streng toezicht op dit parkeerverbod.
Het gedeelte van de Wagenmakersstraat vanaf het ‘t Fort is
afgesloten voor het verkeer.
- Parkeren Land van Tap
Het land van Tap is tijdens de paardenmarkt afgesloten voor het
parkeren. Dit parkeerterrein wordt gebruikt voor de
paardenhandelaren.
- Oranje Nassaustraat
In de Oranje Nassaustraat geldt een parkeerverbod met
afsleepregeling uitgezonderd in de parkeervakken. Deze straat is
afgesloten voor het verkeer vanaf de hoek
Pr. Irenestraat.
- Pr. Irenestraat
In de Pr. Irenestraat geldt een parkeerverbod met
afsleepregeling, uitgezonderd in de parkeervakken. De Pr.
Irenestraat is afgesloten voor het verkeer. De Pr. Irenestraat is
een belangrijke aan- en afvoerroute van hulpverleningsvoertuigen. Daarom houden we streng toezicht op dit parkeerverbod.
- Kostverloren
In de Kostverloren geldt een parkeerverbod met afsleepregeling,
behalve in de parkeervakken. Ook deze straat is een calamiteitenroute.
- Deel van de Stationsstraat
De Stationsstraat is gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer. Voor
dit gedeelte geldt een parkeerverbod met afsleepregeling. Het afgesloten gedeelte bevindt zich bij Café Bij Tante, Stationsstraat 5
in Elst en is afgezet met dranghekken. Dit duurt naar verwachting
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van 12.00 tot 21.00 uur. U kunt een gedeelte van de Stationsstraat bereiken via de Eshofsestraat, via de Groenestraat, via de
Marga Klompélaan of via de Oude Aamsestraat.
- St. Maartenstraat
De St. Maartenstraat is afgesloten voor alle verkeer. Ook geldt er
hier een parkeerverbod met wegsleepregeling.
- Snelheidsbeperking
Op de Rijksweg Noord tussen de Dorpsstraat en de Mozartstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Aan de zijde
van de Mozartstraat kunnen fietsers geen gebruik maken van
het fietspad, zij worden over de rijbaan geleid. Voor hen is dan

een scheiding aangebracht op de rijbaan tussen fietsers en het
overige verkeer.
Buiten de bovengenoemde locaties gelden er in en om het centrum van Elst nog diverse andere verkeersmaatregelen. Dit is ter
plekke door middel van bebording aangegeven.
Veiligheid
Bij een bezoek aan de paardenmarkt vragen wij iedereen en
in het bijzonder ouders met kinderen en met kinderwagens op
te letten om niet te dichtbij of achter de paarden te gaan staan.
Houd dus voor uw eigen veiligheid voldoende afstand.

EHBO
De centrale post is gevestigd in het marktkantoor van de paardenmarkt voor het gemeentehuis.
Glaswerk verboden
Het gebruik en meevoeren van glaswerk binnen het centrum
van Elst en het evenemententerrein van de Paardenmarkt is
verboden.
Dit is geldig op 2 september 2019 vanaf 00.00 uur t/m 21.00 uur.

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

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

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

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

