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Gratis online budgethulp voor alle
inwoners van Overbetuwe
Een passend geldplan voor jong en oud,
met of zonder schulden. Wij helpen u
graag met uw geldzaken en bieden alle
inwoners van Overbetuwe toegang tot
Startpunt Geldzaken van Nibud. Dit is een
online budgethulp, gratis en anoniem.
Met Startpunt Geldzaken ordent u inkomsten en uitgaven en maakt u een geldplan
dat past bij uw persoonlijke situatie.
“Voor iedereen die meer grip wil hebben op zijn
financiële situatie is Startpunt Geldzaken een
uitkomst”, geeft wethouder Dimitri HorsthuisTangelder aan.
Op www.overbetuwe.nl/geldzaken krijgt u tips

om uw uitgaven te verminderen en inkomsten
te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe u
zorgvuldige keuzes kunt maken voor als u geld
overheeft. Als u financiële zorgen heeft, wordt
stap voor stap aangegeven hoe u uit de zorgen
kunt komen.
Bekijk welk geldplan bij uw situatie past en ga
naar www.overbetuwe.nl/geldzaken.

Zwemplezier voor heel Overbetuwe!
Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat
er plannen worden gemaakt voor de
vervangende en noodzakelijke nieuwbouw van sporthal en zwembad de Helster in Elst. Dat is een afspraak die in
het coalitieakkoord is bekrachtigd door
de gemeenteraad.

Het lijkt in de media alsof de gemeente aanstuurt op sluiting in Zetten, maar niets is minder waar. Wij zouden het toejuichen als de
eigenaar en ondernemer de Drie Essen een
mogelijkheid vindt om de zwemvoorziening in
stand te houden. Daarom heb ik voorgesteld

Het Overbetuwe College in Elst heeft
sinds dinsdagmiddag een waterautomaat
in de kantine. Wethouder Dimtiri Horsthuis-Tangelder openden deze automaat
samen met danseres en actrice Ingrid
Jansen. De waterautomaat is het startschot van het project ‘Gezond Schooljaar’ op de locatie van de onderbouw.
De gemeente heeft hoge ambities als het gaat
om het stimuleren van een gezonde leefstijl (in
samenwerking met Overbetuwebeweegt.nl) en
het tegengaan van zwerfafval. Met deze twee
ambities in het achterhoofd is dit project een
echte win-winsituatie. Alle leerlingen kregen
namelijk een drinkbidon waarmee ze op school
water kunnen drinken. Én door het gebruiken
van een bidon besparen de leerlingen gemiddeld 15 plastic wegwerpflesjes! De bidons zijn
vanuit de Nedvang (NEDerland Van Afval Naar
Grondstof) subsidie gefinancierd.
De komende periode gaan de leerlingen op
school aan de slag met de lespakketten van
Nederland Schoon om hen bewust te maken
van zwerfafval en het verminderen ervan. De
feestelijke middag werd sportief afgesloten met
een dans clinic van Ingrid Jansen en een atletiek clinic van Eva Hovenkamp.

In onze gemeente hebben onze inwoners de
beschikking over 2 volwaardige zwembaden
die gelegen zijn in Elst en Zetten. Dat is een
enorme luxepositie, omdat gemeenten van
onze omvang hooguit één volwaardig zwembad enigszins betaalbaar voor de burgers in
stand kunnen houden. Zelfs met een hoge
bezetting moet de gemeente doorgaans bijspringen met een aanzienlijke exploitatiebijdrage om de zwemtarieven betaalbaar te
houden voor alle inwoners. Dat is ook in onze
gemeente het geval. Daarom wordt er een
zorgvuldig behoefteonderzoek uitgevoerd die
rekening houdt met de belangen van alle inwoners van onze gemeente. Zaken zoals: bereikbaarheid, kosten, bezetting en herkomst
bezoekers, welke activiteiten, concurrentiepositie en verzorgingsgebied zijn allemaal
onderdeel van het onderzoek.
Beide zwembaden zijn ongeveer even oud
en zijn aan het einde van hun maximum levensduur. Het zwembad in Zetten wordt sinds
1978 verpacht en de gemeente draagt jaarlijks € 240.000 bij aan hun exploitatie. De
pachters hebben in 2014 bewust de optie uit
1998 verzilverd om het zwembad en grond
voor € 1,- te verwerven in 2023. Onderdeel
van deze afspraak is dat de bijdrage van de
gemeente dan stopt. Het gehele sportcomplex
in Elst wordt beheerd door de gemeente en
kost jaarlijks € 205.000 inclusief de exploitatie
van de sporthal. Zetten begroet jaarlijks bijna
70.000 bezoekers en Elst bijna het dubbele.
Omdat beide zwembaden geheel financieel
zijn afgeschreven zullen bij nieuwbouw de
huidige kosten flink stijgen, als u in het achterhoofd houdt dat er voor de vervanging van de
Helster 22 miljoen wordt begroot. Dat vraagt
om een zorgvuldig besluit in het belang van
alle inwoners.

Een stap naar een gezondere leefstijl
én minder zwerfafval

Zwemdiploma's

Veel kinderen hebben de afgelopen weken hun A, B of C-diploma in De Helster behaald.
A-Diploma:
Danée Hendrikse, Evan de Vos,Lars Hettinga, Jelle Siegers, Mara van der Vloed, Isa van Veen,
Amélie Binnendijk, Nadiya IJzerman, Daniël Cheung, Ammar Ali Mohammed Osman, Joris
Schuurman, Benhur Aklilu Ngusse

aan de pachters om samen 3 scenario’s uit
werken: nieuwbouw huidig zwembad, kleiner
zogenaamd instructiebad en renovatie. Dat is
enthousiast opgepakt. Daarnaast ben ik ook
in gesprek met de gemeente Nederbetuwe,
omdat een aanzienlijk deel van de bezoekers uit hun gemeente afkomstig is. Als ook
de gemeente Nederbetuwe en de eigenaar de
schouders eronder gaan Zetten, alleen dan is
de kans reëel dat onze inwoners gebruik kunnen blijven maken van 2 betaalbare zwembaden zonder aanzienlijke verhogingen van entreegelden of belastingen.

B-Diploma:
Roos Liet, Danicha Oomen, Sterre Kempkens, Milou Staring, Rami Allali, Nikée Drenth, Senna
Gierman, Kirsten de Meijer, Roos Puijk, Nina Scottini, Aryan Saxena, Chloë Kilwinger, Luuk
Schlechter, Eege van Pijkeren, David Hegemann, Yentl Baltussen, Nikki van Herwijnen, Dylan
van Dooren, John Willem de Vries, Lisa van Gent, Melle Peters, Kyra Smits, Laiht Scheick
Ibrahim, Fay Rozenblad, Lukas Dondorp, William Korteman, Sam Eijkelboom, Floris Jacobs,
Daniek Mes, Yara Browns, Jill Kuiper, Elmar Brka, Teun Eijs, Megan Sloot, Finn Lammers,
Donnie Slappendel, Evi Turk, Kathelijne van Schaik.
C-Diploma:
Julia Veenstra, Sam van Elk, Jaylinn Jordens, Lotte Bosveld, Jasmijn Bouman, Maryam Dagher,
Vera Tiemes, Suus Bomer, Eline Jansen, Emma Edelenbos, Pasoon Nassery, Bas Kraal, Fay
Hessling, Fedde van Aagten, Floris Marten Jansen, Jelmer van Leeuwen, Jill May de Rooder,
Liz van der Pers, Maud Bolder, Noa Matulessy, Olivier Melssen, Raf Veenstra, Susanne van
Wichen.

Met sportieve groet,
Wijnte Hol
Wethouder Sport
w.hol@overbetuwe.nl

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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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.

Presentatie over speelproject Zetten,
Driel, Randwijk en Indoornik
Donderdag 4 juli kunt u het definitieve ontwerp voor de speeltuinen in de kernen Zetten,
Randwijk, Indoornik en Driel komen bekijken.
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Donderdag 4 juli
Tussen 16.00 en 20.00 uur
De Meeuwenberg in Driel

Na de zomervakantie worden speelplekken aangepast. Ze zijn klaar voor de herfstvakantie, zodat
de kinderen dan weer naar hartenlust kunnen spelen
Meer informatie vindt u via www.overbetuwe.nl/speelprojecten

Campagne ZomerBOB 2019
Met de gezamenlijke verkeerscampagne
ZomerBOB willen gemeente Overbetuwe
en de politie het rijden onder invloed verder terugdringen. De campagne richt zich
in deze periode speciaal op iedereen die
geniet van zomeractiviteiten en daarbij
een drankje nuttigt. Het doel is iedereen
veilig thuis te laten komen door bij autogebruik altijd een BOB te kiezen.
Regel een BOB, kom veilig thuis
Om na een uitje, waarbij alcohol gedronken is,
met de auto veilig thuis te komen is het regelen
van een BOB een handige methode. Spreek
van tevoren af wie van jullie niet drinkt en iedereen veilig thuis aflevert. De ene keer kun jij
met jouw BOB meerijden, een andere keer ben
jíj degene die geen druppel drinkt. Zo profiteert
iedereen!
Extra controles
De politie houdt in de zomermaanden in Overbetuwe extra alcoholcontroles, vooral bij strand-

parken en tijdens evenementen. Wie staande
wordt gehouden voor een alcoholcontrole, is
verplicht om daaraan mee te werken en een
blaastest te doen.

Elst:
Het spreekuur van dinsdag 16 juli komt te vervallen.
De andere spreekuren gaan gewoon door en daar kan iedereen uit de gemeente naar toe.

Politieke avond
Dinsdag 2 juli 2019, aanvang 19.00 uur in Westeraam Elst
Raadsvergadering: (19.00 uur tot 23.30 uur in raadzaal)
Onderwerpen:
• Vaststellen agenda
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Spreekrecht
• Kadernota 2020
Aanmelden en Spreekrecht
In afwijking van reguliere raadsvergaderingen kan bij deze raadsvergadering worden ingesproken. Iedereen kan voor maximaal 5 minuten het woord voeren over de “Kadernota 2020”.
Neem hiervoor uiterlijk maandag 1 juli vóór 12.00 uur contact op met de griffie, tel: 14 0481 of via
griffie@overbetuwe.nl.
De agenda's en de bijhorende stukken kunt u tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Elst. 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 raadsvergaderingen en tenslotte de gewenste vergadering aanklikken.

Onder invloed rijden is een misdrijf
In de wet is bepaald dat het verboden is om een
voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen
onder invloed van een stof waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het gebruik ervan
de rijvaardigheid kan verminderen. Dit kunnen
zowel alcohol, drugs en bepaalde medicijnen
zijn.
Met deze BOB campagne hoopt gemeente
Overbetuwe en de politie het aantal verkeersongevallen door (overmatig) alcoholgebruik onder
automobilisten terug te dringen en de verkeersveiligheid te vergroten.
Wilt u meer weten over deze campagne? Kijk
dan op https://www.daarkunjemeethuiskomen.
nl/bob

Eerste werkzaamheden
Vitaal Sportpark de Pas gestart
Op maandag 3 juni zijn werkzaamheden
gestart voor een multicourt op Sportpark
de Pas in Elst. Een multicourt is een klein
sportveld waar je naast voetbal ook kunt
hockeyen, basketballen en volleyballen.
Iedereen mag er gebruik van maken! Op 17 juni
zijn ook werkzaamheden voor het kunstgrasveld van voetbalvereniging Spero gestart. Het
nieuwe multicourt en vooral het kunstgrasveld
moeten voor de start van het komend voetbalseizoen speelklaar zijn. Deze twee nieuwe velden vormen fase 1 van het Vitaal Sportpark de
Pas dat volgend jaar helemaal klaar is.

Georganiseerd én ongeorganiseerd
sporten, spelen, recreëren en (samen)
werken
De ambitie van de verenigingen en clubs is om
van Sportpark de Pas een meer recreatief beweeg- en sportpark te maken waarbij zij samenwerken met maatschappelijke organisaties. In
februari van dit jaar stemde de gemeenteraad in
met het bestemmingsplan. Op dit moment wordt
er gewerkt aan het definitieve ontwerp van fase
2. In fase 2 wordt de rest van het sportpark aangepakt. Zo worden er bijvoorbeeld een calisthenicspark, een speelgedeelte, een wandel-/hardlooproute en de visvijver gerealiseerd.

Dinsdag
16 juli

Vierdaagse
dresscode:
BLAUW!

“Laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn!”
Sinds 2002 loopt Jan van Galen ieder jaar de
Vierdaagse. Als geen ander kent hij het belang van
een enthousiast onthaal langs de route: “Op de
dooie stukken loop je niet lekker. Het publiek sleept
je erdoor.” Jan maakt zich dan ook hard voor een
feestelijke Blauwe Dinsdag in ‘zijn’ Slijk-Ewijk.

nummers.” De Via Gladiola betreden ze doorgaans met
creatieve uitdossingen die veel aandacht en publiciteit
opleveren. Jan: “Snelwandelen is er bij ons niet bij. We
genieten van elke minuut. We zeggen altijd: we hebben
betaald tot 17.00 uur. Die tijd maken we vol ook.” Terwijl
Jan vier dagen wandelt, vinden rondom zijn huis in SlijkEwijk steevast Vierdaagse-festiviteiten plaats. Zo biedt
hij wandelverenigingen ruimte voor het inrichten van
rustposten of draaien er dj’s.

Dorpsgenoot Pieter van den Broek wist hem ooit te porren
voor de Vierdaagse. Sindsdien is Jan elk jaar van de
partij. Niet dat het wandelen hem gemakkelijk afgaat: “Ik
loop al 16 jaar met blaren tussen m’n tenen. Van alles heb
ik geprobeerd: andere schoenen, andere sokken, veel
trainen, weinig trainen. Ieder jaar steken de blaren na 10
kilometer de kop op”, schetst Jan. “De pijn valt echter in
het niet bij de gezelligheid en saamhorigheid onderweg. Ik
loop puur voor de sfeer.”

“We betalen tot 17.00 uur. Die tijd
maken we vol ook”
Jan van Galen, Slijk-Ewijk
Vroeg feestje
Onder veel van zijn dorpsgenoten is het Vierdaagsegevoel afgenomen sinds de organisatie besloot de route
om te draaien. “Die beslissing veranderen we niet. Wel
kunnen we laten zien waar we als klein dorp groot in
zijn: de wandelaars een onvergetelijk welkom geven.

Bingo
Samen met Pieter richtte Jan de Slijk-Ewijkse Stappers
op. Een kleurrijke wandelgroep die garant staat
voor ludieke acties. “Zo spelen we onderweg bingo.
Al wandelend trekt Pieter de balletjes en roep ik de

(Bron: 4daagse.nl)

Wandelweetje

Het zal je maar gebeuren. Maandenlang getraind en op Blauwe Dinsdag
niet kunnen starten. Ook zuur: uitvallen na de eerste kilometers.
In

2018 liepen maar liefst 607 wandelaars een ‘blauwtje’:
man
vrouw

30 km
87
72

40 km
61
172

40 km mil.
66
7

Zodat zij zich Slijk-Ewijk herinneren als het dorp waar het
zo gezellig was”, aldus Jan. “Gelukkig proef ik nu weer
wat enthousiasme in het dorp. Ik hoop echt dat we er
met z’n allen weer voor gaan. Samen kunnen we er, óók
’s ochtends vroeg, een topfeest van maken.”

50 km
123
19

totaal
337
270

Blauw bloed? Deel het
op social media!
Kijk je ook zo uit naar Blauwe Dinsdag,
de super gezellige startdag van de
Vierdaagse in Overbetuwe?
Laat je familie en vrienden meegenieten
van de fantastische sfeer en deel je leukste
BlauweDinsdag–foto(‘s) via Facebook,
Instagram of Twitter. O ja, vergeet de
hashtag niet in je berichten!
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Jan van Galen (foto: FotoSuzan)

Burgemeester Hoytink ontvangt
Overbetuwse wandelaars
Ieder jaar nemen zo’n 300 inwoners van Overbetuwe deel aan de Vierdaagse.
Bij elkaar zijn ze goed voor gemiddeld 48.000 kilometer in 4 dagen. Een
knappe prestatie, vindt ook burgemeester Patricia Hoytink-Roubos. Daarom
nodigt zij alle Overbetuwse wandelaars uit voor een feestelijke Vierdaagsekick-off. Deze aftrap vindt plaats op de vrijdag voor de Vierdaagse: 12 juli.
Programma
Vanaf 17.00 uur ontvangen de burgemeester en wethouders de wandelaars in
’t Wapen van Elst, Dorpsstraat 28 in Elst. Daarna vindt een officieel
startmoment plaats met het hijsen van de Vierdaagse-vlag. Aansluitend wordt
er een groepsfoto genomen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om gezellig met
elkaar te kletsen onder het genot van een hapje en drankje.
Verrassing
Bent u erbij op vrijdag 12 juli? Aanmelden is niet nodig. Wel stellen we het op
prijs als u uw Vierdaagsekruisje draagt. En vergeet niet uw inschrijvingsbewijs:
op vertoon daarvan ontvangt u een leuke attentie.
Kunt u niet aanwezig zijn bij de speciale
ontvangst? Haal uw Vierdaagseverrassing tijdens openingstijden
af bij de tijdelijke receptie van het
gemeentehuis (‘t Fort 4).
Let op: alleen op vertoon van uw
Vierdaagse-inschrijvingsbewijs.
(foto: FotoSuzan)
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Gemeentehuis Overbetuwe
’t Fort 4, 6661 EH Elst
Postbus 11, 6660 AA Elst (postadres)
tel. 14 0481, info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl
@Gem_Overbetuwe
gemeente.overbetuwe
whatsapp: 06-82 76 59 49
Afspraak met burgemeester of wethouder(s)?
Bestuurssecretariaat: 14 0481
Openingstijden publieksbalies
(zonder afspraak)
Ma t/m vr: 8.30 - 13.00 uur
Woensdagmiddag: 13.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 17.00 - 20.00 uur

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

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

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

OPENBARE Mededelingen
TOEZICHTHOUDER
De burgemeester van de gemeente Overbetuwe en;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe,
Gelet op artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 5.10, derde lid Wabo, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening,
Monumentenwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet
bodembescherming, Afvalstoffenverordening, Gemeentewet,
Marktverordening inclusief alle op bovengenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving alsmede de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Overbetuwe:
besluiten:
1.	de aanwijzing als toezichthouder belast met het houden van
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe op grond van artikel 41, eerste lid,
aanhef en onder b van de Drank- en Horecawet in te trekken
van:
De heer R. van Wijk, geboren op 19 mei 1994 te Deil
2.	Tevens is besloten de aanstelling van de heer R. van Wijk,
geboren op 19 mei 1994 te Deil als toezichthouder, belast met
het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2015, de
Afvalstoffenverordening, de Gemeentewet, de Marktverordening en aan deze wetten verwante wet- en regelgeving en de
Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.2 met de bevoegdheden: Art. 5:15: o.a betreden van plaatsen; art. 5:16 (a) Awb:
vorderen van inlichtingen en inzage identiteitsbewijs; art 5:17
Awb: o.a. inzage in gegevens en bescheiden; art. 5:18 Awb:
o.a. onderzoek en monsterneming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bij de gemeente Overbetuwe in
te trekken.
3. Tevens is gelet op artikel 93 van de Woningwet, artikel 33 van
de Huisvestingswet, artikel 18.4, derde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Overbetuwe 2015 en op artikel 5:11 van de Algemene
wet bestuursrecht besloten de aanstelling van de heer R. van
Wijk, geboren op 19 mei 1994 te Deil als toezichthouder, belast
met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Woningwet, de Brandbeveiligingsverordening, de
Wet Milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening in te
trekken.
3	Dit besluit ingevolge het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht algemeen bekend te maken.
Deze besluiten zijn bekend gemaakt op 13 juni 2019 en treden in
werking op 27 juni 2019.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VERZAMELBESTEMMINGSPLAN 2019 (3 LOCATIES)
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2019 (3 locaties) vanaf
donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 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?
In het verzamelbestemmingsplan zijn 3 locaties opgenomen:
- Rijksweg-Noord 87 te Elst: gelijktrekken Woonbestemming met

de voorgevel van de woning ten behoeve van het realiseren van
een aan-/uitbouw aan de noordzijde van de woning;
-	Kastanjelaan 22-24-26 te Heteren: huidige detailhandelsfunctie
met twee bovenwoningen juridisch-planologisch borgen;
-	Verbindingsweg 10-12 te Herveld: kleinschalige uitbreiding
bedrijfsperceel, verschuiven groenstrook en toevoegen waterberging.
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.1734.0311VGP3lcaties19-ONT1. De bronbestanden
zijn beschikbaar via http://bronro.overbetuwe.nl/1DD419E9A606-4470-A4A7-0A27A2D1CAEB. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen en wonen/
Ruimtelijke plannen.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Herveld, Dijkstraat 3 c, het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgunit, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-0534 (18-06-2019).
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.

Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 7 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.

BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);

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.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Elst, Breedlersestraat 6, het wijzigen van een voorgevel, activiteit bouwen, HOV-19-1359 (20-06-2019);
-	Elst, De Wuurde 124, maatwerkvoorschriften geluid, activiteit maatwerkvoorschrift op basis van het activiteitenbesluit,
195292079 (12-06-2019);
-	Elst, Griegstraat 34, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning, activiteit bouwen, HOV-19-0695 (1706-2019);
-	Elst, Ram (huisnummerbesluit Ram 58 Elst), het bouwen van
een woning, activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en
maken inrit, HOV-19-1117 (18-06-2019);
-	Herveld, Hoofdstraat 165a, het vergroten van een schuur/
loods, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV19-1227 (20-06-2019);
-	Herveld, Het Dorpsplein 22, het bouwen van een sportzaal en
het verbouwen van het dorpshuis, activiteit bouwen, HOV-190570 (21-06-2019);
- 	Heteren, Steenoord 16, het bouwen van een hal t.b.v. trommelwerkzaamheden, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-0752 (20-06-2019);
-	Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie
L, nummer 2615 (huisnummerbesluit Peperstraat 51g), het
bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit,
activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en maken inrit,
HOV-19-0888 (21-06-2019);
-	Oosterhout, Waaldijk 36, het bouwen van een varkensstal, activiteiten bouwen en omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM), HOV-19-0910 (18-06-2019);
-	Slijk-Ewijk, Dorpsstraat 14, het plaatsen van een tuinhuis, activiteit afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1235 (20-06-2019);
-	Slijk-Ewijk, Loowegstraat 1, het aanleggen van een uitrit, activiteit maken inrit, HOV-19-1197 (20-06-2019);
- 	Valburg, Kerkstraat 8a, het verbouwen van een appartement
naar woning en het wijzigen van een winkelfunctie naar woonfunctie, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-1277 (17-06-2019);

-	Elst, Kikkerbeet 9, het bouwen van een carport, activiteit bouwen, HOV-19-0845 (19-06-2019).

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);
-	Andelst, Waalstraat 3, het bouwen van een schuur, HOV-191118 (19-06-2019);
- 	Heteren, Steenoord 16, het bouwen van een hal t.b.v. trommelwerkzaamheden, HOV-19-0752 (13-06-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, Wageningsestraat (veilingterrein) kadastraal bekend
gemeente Zetten, sectie B, nummer 2819, het bouwen van
bedrijfsunits, HOV-19-1423 (17-06-2019);
-	Elst, Griend 29, het verwijderen van asbest en het wijzigen van
het voorportaal, HOV-19-1416 (13-06-2019);
-	Elst, perceel tussen Industrieweg en Olympiasingel (kadastraal
bekend gemeente Elst, sectie N, nummer 4776), het bouwen
van een bedrijfsverzamelgebouw van 13 units, HOV-19-1417
(17-06-2019);
-	Elst, Rijksweg-Noord 16a, het wijzigen van een bedrijfswoning
in een burgerwoning, HOV-19-1422 (17-06-2019);
-	Elst, Snodenhoeksestraat ong. (kadastraal bekend gemeente
Elst, sectie I, nummer 3993), het bouwen van een woning,
HOV-19-1426 (18-06-2019);
- 	Elst, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N, perceelnummers 3268 en 982, het verlengen van een A-watergang en
het gedeeltelijk dempen van een B-watergang, HOV-19-1460
(19-06-2019);
-	Zetten, Wageningsestraat 61, het bouwen van een erker, HOV19-1406 (14-06-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
MELDINGEN MILIEUDIENST ODRA
Locatie, omschrijving besluit, zaaknummer (datum acceptatie);
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende

woensdag 26 juni 2019

volledige melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

-	Beachvolleybal Herveld-Andelst, 06-07 en 07-07-2019, Beachvolleybal, Het Dorpsplein;

-	De Savornin Lohmanstraat ter hoogte van huisnummer 2 tot en
met 10.

-	Elst, Bemmelseweg 46, het oprichten van een bedrijf,
195291133 (17-06-2019);
-	Heteren, ’t Veld 3J, het veranderen van een bedrijf, 195291940
(13-06-2019)

SANDWICHBORDEN ( EVENEMENT, DATUM, AANVRAGER,
LOCATIE)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van sandwichborden:
-	Vlooienmarkt Bemmel, 14-10-2019 t/m 28-10-2019, Animovlooienmarkten B.V., gemeente Overbetuwe;

Het parkeerverbod is geldig op donderdag 27 juni 2019 vanaf
19.00 uur tot en met 29 juni 2019 19.00 uur of zoveel korter dan
noodzakelijk.

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.

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
ELST
-	Paardenmarkt, 02-09-2019, Stichting Paardenmarkt Elst,
Dorpsstraat;
-	The Island 44-45, 05-10-2019 t/m 13-10-2019, Stichting
Betuws Oorlog Informatie Centrum, Logtsestraat 6;
OOSTERHOUT
-	Kindervakantiedorp, 12-08-2019 t/m 16-08-2019, Stichting
Kindervakantiedorp Oosterhout en Slijk-Ewijk, Oosterhoutsestraat 30;
RANDWIJK
-	Kinderspeelweek, 05-08-2019 t/m 09-08-2019, Stichting
Kinderspeelweek Randwijk, Bredeweg 8a;
SLIJK EWIJK
-	Herdenkingsrit 75 jaar Market Garden, 20-09-2019 t/m
23-09-2019, Liberation Task Force, Valburgsestraat 45;
ZETTEN-HEMMEN
-	Vakantie Bijbelweek, 13-08-2019 t/m 16-08-2019, Stichting
Vakantie Bijbelweek, Schweitzerpark 2;
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
-	Kersenfeest Driel, 01-07 tot en met 07-07-2019, St. Kersenfeest Driel, weiland Patrijsstraat en diverse routes voor avondvierdaagse en wielerronde;

STANDPLAATS
Besloten is een gewijzigde standplaatsvergunning te verlenen
aan:
-	J & A.H. de Graaf, met vis en visproducten, vanaf 01-06-2019
de hele zaterdag, Julianaplein Zetten;
DRANK- EN HORECAWET, TIJDELIJKE ONTHEFFING
ART. 35
De burgemeester van de gemeente Overbetuwe heeft een tijdelijke ontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank ter plaatse tijdens een bijzondere gelegenheid
van zeer tijdelijke aard op grond van artikel 35 van de Drank- en
Horecawet aan:
-	Stichting Kersenfeesten Driel, 01-07 t/m 07-07-2019,
Patrijsstraat, Driel
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.
KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEITEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Overbetuwe heeft op basis van artikel 4:3 van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2015, de 12-dagenregeling, een kennisgeving ontvangen voor een incidentele
festiviteit van:
-	Café In den Ommelanden, 06-07-2019, Rijksweg Noord 19,
Elst.
Tegen bovenstaande kennisgeving is geen bezwaar mogelijk.
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERKEERSMAATREGELEN
ELST
In verband met de Eshofmarkt gelden de volgende verkeersmaatregelen
Afsluiten voor het verkeer de volgende straten:
- Eshofveld
-	De Savornin Lohmanstraat ter hoogte van huisnummer 2 tot en
met 10.

ELST
- 25 jaar “de Verleiding”, 30-06-2019, Dorpsstraat 97;

De afsluiting is geldig op donderdag 27 juni 2019 vanaf 19.00 uur
tot en met 29 juni 2019 19.00 uur of zoveel korter dan noodzakelijk.

HERVELD-ANDELST

Er geldt een parkeerverbod voor de volgende straat

DRIEL
In verband met de kersenfeesten gelden de volgende verkeersmaatregelen:
Avondwandelvierdaagse (diverse routes met start/finish op terrein
aan de Patrijsstraat)
-	eenrichtingsverkeer Boltweg en eenrichtingsverkeer Drielse
Rijndijk tussen Heteren en Driel: verkeer uit Heteren rijdt via de
Drielse Rijndijk en verkeer vanuit Driel naar Heteren rijdt via de
Boltweg. Dit geldt op dinsdag 2 juli en vrijdag 5 juli 2019 van
18.00 tot 20.30 uur.
-	eenrichtingsverkeer Boltweg, verkeer uit Heteren rijdt via de
Drielse Rijndijk. Dit geldt op woensdag 3 juli 2019 van 18.00 tot
20.00 uur.
-	eenrichtingsverkeer Dorpsstraat vanaf kruising Hoenveldsestraat/Honingveldsestraat richting Kerkstraat tot hoek
Patrijsstraat op 5 juli 2019 tijdens de intocht, van 19.00 tot
21.00 uur. Tijdens de intocht wordt het verkeer in de Dorpsstraat en Kerkstraat geregeld door verkeersregelaars.
-	Al het eenrichtingsverkeer geldt niet voor het openbaar
vervoer.
WIELERRONDE
-	afsluiting parcours Kerkstraat, Molenstraat, Baltussenweg,
Patrijsstraat op 7 juli 2019 van 08.00 tot 19.00 uur
(incl. parkeerverbod en wegsleepregeling op het hele parcours
aan beide zijden van de straat).
-	Afsluiting en parkeerverbod en wegsleepregeling Polenplein op
7 juli 2019 van 00.00 tot 19.00 uur
BIJ FEESTTENT (TERREIN AAN DE PATRIJSSTRAAT)
-	Afsluiting van de Patrijsstraat tussen de Kerkstraat en de
Fazantstraat inclusief parkeerverbod en wegsleepregeling aan
beide zijden van de weg op onderstaande dagen en tijden
- 1, 2 , 3 en 4 juli 2019 van 17.30 – 24.00 uur
- 5 juli 2019 van 17.30 – 02.00 uur
- 6 juli 2019 van 10.00 – 02.00 uur
- 7 juli 2019 van 8.00 – 23.00 uur
HERVELD-ANDELST
In verband met het evenement Beachvolleybal Herveld-Andelst
gelden de volgende verkeersmaatregelen:
-	afsluiting, parkeerverbod en wegsleepregeling Het Dorpsplein
in Herveld van 5 juli 09.00 uur t/m 7 juli 24.00 uur.

COLLECTEN
JULI 2019
- 01-07-2019 t/m 06-07-2019, Stichting Hartekind

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.

