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Gemeentehuis, milieustraten en De
Helster tijdens Paardenmarkt geopend
Op maandag 2 september is de jaarlijkse
Paardenmarkt in Elst. De Paardenmarkt
duurt van 05.00 tot 16.00 uur. De Dorpsstraat is afgesloten voor verkeer.
Het gemeentehuis, de milieustraten en De Helster zijn gewoon geopend. De tijdelijke ingang

van het gemeentehuis vindt u aan adres ’t Fort
4 in Elst en is bereikbaar via de Rijksweg-Noord
of Rijksweg-Zuid, Randweg, Wagenmakersstraat. Of via de Lange Dreef, Willemsstraat,
Randweg, Europaplein.
Bekijk alle verkeersmaatregelen op
www.overbetuwe.nl.

Handige app en website:
mijnafvalwijzer.nl
Gebruikt u hem al? De app of website
van mijnafvalwijzer.nl? Op deze 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,
dus wanneer het afval wordt opgehaald;
• Openingstijden van de milieustraten;
• Scheiden van afval: wat hoort waar.

u een herinneringsbericht 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
www.mijnafvalwijzer.nl.

afvalwijzer app

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

Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe wordt
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe
Per 1 september 2019 gaat het Knooppunt
Mantelzorg Overbetuwe (KMO) verder als
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe.
Aanvragen Mantelzorgwaardering
Het aanvragen van de mantelzorgwaardering
gaat per 1 september via het Sociaal Kernteam of via de website van de gemeente
Overbetuwe. Kijk voor meer informatie op
www.overbetuwe.nl/mantelzorg.
Als u het fijn vindt om hulp te krijgen bij het
invullen van de aanvraag, of een gesprek wilt,
dan kunt ook terecht bij het Sociaal Kernteam
via telefoonnummer 06 117 361 68 (bereikbaar op werkdagen van: 9.00 – 12.00 uur) of
info@kernteamsoverbetuwe.nl.

Overbetuwe herdenkt 75 jaar vrijheid
Gelderland lag van 17 september 1944
tot en met 5 mei 1945 in de frontlinie. Dat
begon met de Operatie Market Garden
en eindigde met de capitulatie in mei
1945 op de Lüneburger Heide. Grote delen van de provincie waren frontgebied,
met evacuaties, onderwaterzettingen,
verwoestingen en velen burgerslachtoffers als gevolg. In 2019 en 2020 is dat
75 jaar geleden. Met een vol programma
van herdenkingen en activiteiten staan
we stil bij de oorlog en vieren we dat we
75 jaar in vrijheid leven.
De activiteiten zijn afgelopen week begonnen
met Wings of Freedom, een vliegshow in Ede
waar een tijdelijk vliegveld was aangelegd.
Ook in Overbetuwe wordt het komende jaar
veel aandacht gegeven aan 75 jaar herdenken, beseffen en beleven. De afgelopen jaren
is er door vele betrokken organisaties zoals
historische verenigingen, musea en organisatoren van diverse evenementen enorm hard

gewerkt om een gedenkwaardig en gevarieerd
programma samen te stellen. Dat is meer dan
gelukt en mijn complimenten gaan vooral uit
naar de vrijwilligers die dat tot stand hebben
gebracht. De komende tijd zullen wij vanuit de
gemeente en allerlei andere kanalen u op de
hoogte brengen van alle activiteiten die zijn gepland van september tot en met Bevrijdingsdag
2020. Zonder de andere vele activiteiten uit het
programma tekort te doen wil ik er een paar
uitlichten in mijn column.
Het verhaal van de Polen in Driel
Ongetwijfeld weet u dat elk jaar op een gedenkwaardige wijze het verhaal van de Polen in Driel wordt herdacht. Dit jaar zal er extra aandacht worden gegeven aan de grote
betekenis van de 1e Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade van Generaal-majoor
Stanislaw Sosabowski voor Operatie Market
Garden. Na afloop werden de Polen de zondebok van het mislukken van de zogenoemde
Slag om Arnhem. Geheel onterecht maar het

zou tot 2006 duren voordat de Polen formeel
eerherstel kregen in Nederland. Daarom is het
zo belangrijk om hier blijvend aandacht aan te
geven. Dat gebeurt jaarlijks door de herdenking en kranslegging op het Polenplein in Driel,
dit jaar op zaterdag 21 september om 15.00
uur. Dit wordt vooraf gegaan door een dropping van Poolse militairen bij de Boltweg om
13:00 uur. Op zondagmiddag zullen de Airborne herdenkingen worden afgesloten met een
nabootsing van de Poolse oversteek over de
Nederrijn in de uiterwaarden van Driel. Komt u
ook? Voor meer informatie kijk op www.drielpolen.nl , www.overbetuwe.nl/oversteek , www.
gelderlandherdenkt.nl of www.airborne-region.
nl voor alle activiteiten in de regio rondom 75
jaar herdenking van operatie Market Garden.
Met hartelijke groet,
Wijnte Hol
Wethouder Financiën
Sport en Evenementen

MANTELZORG OVERBETUWE
Het welzijn van de mantelzorgers staat bij
Forte Welzijn hoog in het vaandel. Wij bieden
graag alle ondersteuning die hiervoor nodig
is.
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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.

Gouden echtparen gehuldigd in Overbetuwe
Er zijn dit jaar 220 echtparen uit de gemeente Overbetuwe vijftig jaar getrouwd.
Echtparen getrouwd in de maanden juni,
juli en augustus van 1969 waren donderdagmiddag 22 augustus uitgenodigd
voor een feestelijke huldiging in Zalencentrum De Bongerd in Heteren.
Bij de tweede bijeenkomst van dit jaar waren
32 echtparen uit de verschillende dorpen van
Overbetuwe aanwezig, dus dat betekende een
sfeervolle bijeenkomst.
Na het opspelden van een corsage en een foto
met de burgemeester vonden de echtparen een
plekje in de zaal en was er natuurlijk feestelijk
gebak.
In haar toespraak blikte burgemeester HoytinkRoubos terug op belangrijke gebeurtenissen uit
1969, het jaar waarin de echtparen in het huwelijk traden. Belangrijke gebeurtenissen zoals
de maanlanding op 20 juli en de winst van het
Eurovisiesongfestival passeerden de revue.

De Pauzeband uit Driel bracht het gezelschap
daarna op muzikale wijze verder in feeststemming.
Het gebak van Bakkerij Hendriksen uit Zetten
smaakte goed en de fleurige corsages van
Bloemsierkunst Fonteyn gingen met de echtparen mee naar huis. Ook een ontwikkelde foto
gemaakt door Foto Suzan en een “blikje geluk”
verzorgd door Hip & Hebbes uit Heteren werd
als herinnering aan deze dag aangeboden.
Zowel voor de echtparen als voor de burgemeester en aanwezige wethouders was het een
geslaagde bijeenkomst.
Gouden echtparen getrouwd in september,
oktober en november opgelet! Burgemeester
Hoytink-Roubos nodigt u graag voor een huldigingsbijeenkomst op 31 oktober. U ontvangt
hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

60-jaar getrouwd

Een zonnig stralende woensdagochtend bracht burgemeester Hoytink-Roubos naar Zetten voor
een bezoek aan echtpaar van de Kolk-de Kat. Mevrouw en mijnheer trouwden in 1959 in Heteren
en vonden in Zetten de perfecte plek om te wonen. Nu wonen zij in een gezellig appartement in het
centrum van Zetten. Het echtpaar was op 12 augustus 60 jaar getrouwd en waren nog omringd met
prachtige boeketten bloemen en felicitatiekaarten. Burgemeester Hoytink-Roubos bracht het diamanten bruidspaar een bezoekje om hen te feliciteren met dit feestelijke jubileum en overhandigde
het echtpaar een boeket bloemen namens het gemeentebestuur.

Subsidie voor het isoleren van uw woning
De landelijke regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is weer
opengesteld.
Voor isolatiemaatregelen aan uw woning die na
15 augustus 2019 zijn uitgevoerd, kunt u onder bepaalde voorwaarden weer subsidie krijgen. Het gaat om het isoleren van het dak, de
spouwmuur, de gevel (binnen en buiten) en de
vloer of bodem.

Ook glasisolatie komt in aanmerking. Voor elke
maatregel geldt dat u een minimum aantal vierkante meters moet laten isoleren. Dit verschilt
per woningtype, de eisen vindt u op www.rvo.nl.
Maar als u het hele dak of de hele gevel, vloer
of alle ramen laat isoleren, voldoet u ook aan dit
vereiste (ook al is het aantal m2 lager).
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl (en
zoek op: SEEH).

Burgemeester Hoytink-Roubos bracht een bezoek aan echtpaar Kesseleer – van Kampen in Elst.
Het echtpaar wilde graag in de Betuwe en vroegen of zij zelf een stukje mochten aanleveren.
En dat doen wij (voor deze ene keer) graag, dus bij dezen! Wij wensen u veel plezier met teruglezen
en bedankt voor het hartelijk bezoek. “Therus en Lenie Kesseleer van Kampen – Elst. Zij komen uit
het Land van Maas en Waal. Therus uit Afferden en Lenie woonde in Druten. Zij trouwden op 16
juli 1959. Hebben 3 zoons – 3 kleindochters en een kleinzoon en een achterkleinzoon waar zij heel
gelukkig mee zijn. Het vak van kleermaker heeft Therus van zijn vader geleerd. Samen hebben zij
ruim 10 jaar maatkleding gemaakt. Later als afdelingschef in de confectie. Lenie heeft bij verschillende bedrijven de loonbelasting gedaan. En ca 9 jaar aan de balie van Sportcentrum “De Helster”
Zij hopen nog een tijdje te mogen genieten van de mooie dingen die op hun pad komen.”

Loket Duurzaam Wonen Plus helpt u bij het vinden van de
energiebesparende maatregelen die het meest geschikt zijn
voor uw woning en die passen bij uw wensen en uw portemonnee. Zij adviseren u over de maatregelen en de financieringsmogelijkheden en kunnen u ondersteunen bij het aanvragen
van een subsidie of lening.
Stel uw vraag via info@duurzaamwonenplus.nl, bezoek het digitale loket op
www.duurzaamwonenplus.nl of kom langs bij één van de loketten in de regio.
Op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is het Loket Duurzaam Wonen Plus
Overbetuwe te vinden in de hal van het gemeentehuis (adres: 't Fort 4 in Elst).
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NEEM DEEL AAN DE POLENTOCHT EN
HERDENK OPERATIE MARKET GARDEN
Op zaterdag 14 september 2019
wordt in Driel de Polentocht
georganiseerd.
Het is een wandeltocht over 5
verschillende afstanden, te weten
5, 10, 15, 25 en 30 kilometer.
Deze wandeltocht is met name
bedoeld om de belangrijke rol te
herdenken die de Poolse militairen
van de 1e Onafhankelijke Poolse
Parachutistenbrigade tijdens de
Slag om Arnhem hebben gespeeld.
Ze hadden feitelijk een onmogelijke
opdracht, maar we mogen de durf
van de Poolse militairen nimmer
vergeten.
Natuurlijk gaan alle afstanden dan
ook voorbij het interessante
Poolse museum in de RK Kerk in
Driel. Hier wordt de strijd in woord
en beeld op een goede manier
weergegeven. Het is zeker de
moeite waard daar een kijkje te
nemen.

De wandelaars passeren
verder verschillende geallieerde
monumenten. Met name de laatste
twee afstanden bieden een mooi
uitzicht over het gebied waar in
1944 door de Polen is gevochten.
Maar ook oude historische
monumenten herinnerend aan de
geschiedenis van het gebied, zoals
een hunneschans uit 900 voor
Christus, worden niet vergeten.
Kortom het is beslist de moeite
waard om aan de Polentocht deel
te nemen. U kunt zich inschrijven
tot 13 september 2019 via
www.polentochtdriel.nl

De kosten bedragen 4 euro voor Alle afstanden starten vanaf
de 5 km afstand en 7 euro voor het Startbureau Oldenburg,
de overige afstanden.
Hofplein 1 in Driel.

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

De Poolse Oversteek

Reenactors

Uiterwaarden Driel

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID
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Bent u 65+ en wilt u gratis uw
verkeerskennis opfrissen?
In de afgelopen jaren is het weggebruik
flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen zoals de e-bike
gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk
daarbij aan kruispunten, turborotondes,
spitsstroken, nieuwe belijningen, etc.
In twee bijeenkomsten van 2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde voorlichter
van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over
de nieuwste ontwikkelingen, waardoor u langer
mobiel blijft en ook in de toekomst veilig aan het
verkeer kunt deelnemen. Er is alle ruimte om
vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus heeft een informatief karakter
en is dus géén examen.
Datums:
•	maandag 7 & 21 oktober van 19.00 – 21.00
uur,
of
•	vrijdag 11 oktober & 1 november van 19.00 –
21.00 uur
Let op! U wordt op beide avonden verwacht!
Locatie:
Rijschool Westeraam, Industrieweg Oost 1-a in
Elst.

Politieke avond
Dinsdag 3 september 2019, aanvang 19.00 uur in het Westeraam, Auditorium 6, Elst
Raadspreekuur (19.00 uur tot 19.20 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.
Voorronde:
Zaal 1: (aanvang 19.30 uur)
Onderwerpen:
•	
Rondetafelgesprek Discussienota positionering gemeente Overbetuwe bij opwekken
duurzame energie.

Kosten:
Deelname is gratis
Aanmelden
Meld u snel aan door een e-mail te sturen naar
steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Opfriscursus
Overbetuwe. Vermeld in de e-mail uw naam,
adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer.
Ook kunt u zich via onze website aanmelden via
www.vvn.nl/agenda
Bel voor meer informatie naar: 0575 – 510 144.
De cursus wordt uitgevoerd door het VVN, op
verzoek van de gemeente Overbetuwe in opdracht van het ROV Oost-Nederland.

Raadsvergadering: (21.00 uur tot 22.00 uur in raadzaal)
Onderwerpen:
• Benoeming en installatie wethouder
• Vragenuur
• Vaststelling agenda
• Vaststelling besluitenlijst 25 juni en 2 juli 2019
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Verbonden partijen
Bespreekstukken:
• Vervangingsschema materieel 2018-2032
• Rapport rekenkamercommissie m.b.t. burgerparticipatie
• Addendum “Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Overbetuwe
Hamerstukken:
• Vrij liggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
• Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
• Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
• Ontslag en benoeming burgerleden
• Administratieve- en begrotingswijzigingen
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 2 september 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 geen spreekrecht
Rondetafelgesprek:
Hierbij heeft men recht van meespreken. Om u aan te melden kunt u hiervoor uiterlijk
maandag 2 september 2019 vóór 12.00 uur contact op nemen met de griffie, tel.: 14 0481.
De agenda's en de bijhorende stukken kunt u vanaf 22 augustus 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.

Gemeentehuis Overbetuwe
’t Fort 4, 6661 EH Elst
Postbus 11, 6660 AA Elst (postadres)
tel. 14 0481, info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl
@Gem_Overbetuwe
gemeente.overbetuwe
whatsapp: 06-82 76 59 49
Afspraak met burgemeester of wethouder(s)?
Bestuurssecretariaat: 14 0481
Openingstijden publieksbalies
(zonder afspraak)
Ma t/m vr: 8.30 - 13.00 uur
Woensdagmiddag: 13.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 17.00 - 20.00 uur

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

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

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

OPENBARE Mededelingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Andelst, Europaplein 1, het wijzigen van de indeling van de
kelder, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-1226 (22-08-2019);
-	Elst, Bemmelseweg 106a, het realiseren van een tochtportaal,
activiteit bouwen, HOV-19-1640 (22-08-2019);
-	Elst, De Wuurde 14, het splitsen van een woning, activiteiten

bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1824 (19-082019);
-	Elst, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie M, perceelnummer 1883 (huisnummerbesluit: De Wuurde 112 te Elst), activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1798
(23-08-2019);
-	Elst, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie M, perceelnummer 1885 (huisnummerbesluit: De Wuurde 114 te Elst), activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1797
(23-08-2019);
-	Elst, Industrieweg Oost (huisnummerbesluit Industrieweg Oost
7b, 7c, 7d, 7e en 7f), het bouwen van een kantoor en een
bedrijfshal, activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan,

maken reclame en maken uitweg, HOV-19-1311 (22-08-2019);
-	Elst, Rijksweg-Noord 43, het bouwen van een woning, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1048
(22-08-2019);
-	Randwijk, Dijkstraat 3, het veranderen van bestemmingsplan
voor verkoop, activiteit afwijken bestemmingplan, HOV-191602 (22-08-2019);
-	Valburg, Van Welderenstraat 8, het bouwen van een schuur,
activiteit afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1881 (19-082019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u
gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
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VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);

HETEREN
-	Rommelmarkt, 31-08-2019, op het terrein van de Hervormde
Kerk Kastanjelaan Heteren

-	Andelst, Velstraat 7a, het vergroten van de bestaande schuur,
HOV-19-1749, verlenging beslistermijn 6 weken (22-08-2019);Dodewaard, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie G,
nummer 1870 tussen gemaal Zetten en RWZI, het aanleggen
van een transportleidingentracé afvalwater, HOV-19-1611,
verlenging beslistermijn 6 weken (20-08-2019);
-	Elst, Kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N, perceelnummer 4978, het realiseren van 6 nieuwbouw woningen, HOV-191694, verlenging beslistermijn 6 weken (20-08-2019);
-	Randwijk, Bredeweg 69, het splitsen van het pand, HOV-191678, verlenging beslistermijn 6 weken (20-08-2019);

HERVELD-ANDELST
-	SVHA Kick-off Weekend, 29-08-2019 t/m 01-09-2019, Sportvereniging Herveld-Andelst, De Zandakkers 43 Herveld.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u
gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Elst, Mozartstraat 140, het vergroten van de keuken en vestigen van kapsalon, HOV-19-1743 (18-07-2019);
-	Elst, Dorpsstraat 7, het realiseren van een woning boven een
winkel, HOV-19-1739 (18-07-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Elst, Mozartstraat 140, het vergroten van een keuken, HOV-191992 (20-08-2019);
-	Elst, Prinses Irenestraat 53a 1, het brandveilig gebruiken van
het Woonzorggebouw Pleyade, HOV-19-2008 (21-08-2009);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Rommel Plus Markt, 28-09-2019, Protestantse Kerk Driel, Plein
bij PKN kerk;
ELST
-	De Vereniging Elster Paardenmarkt, 02-09-2019, De Vereniging, Dorpsstraat 23;
- Buurtfeest, 07-09-2019, Aureus;
HERVELD-ANDELST
-	Lampionnenoptocht, 08-11-2019, Oranjevereniging Herveld
Andelst, route door Herveld-Andelst;
VALBURG
-	ANWV Streetwise, St. Jacobusschool, 12-09-2019, Molenhoekplein
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
-	Elster Paardenmarkt, 02-09-2019, Stichting Elster Paardenmarkt, centrum Elst;
-	Elster Paardenmarkt, 02-09-2019, Café Bij Tante, Stationsstraat 5 Elst;
-	Elster Paardenmarkt, 02-09-2019, Café In den Ommelanden,
Rijksweg Noord 19 Elst;
-	Elster Paardenmarkt, 02-09-2019, Restaurant De Vereniging,
Dorpsstraat 23 Elst.

SANDWICHBORDEN ( EVENEMENT, DATUM, AANVRAGER,
LOCATIE)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van sandwichborden:
-	The Island 44-45, 23-09-2019 t/m 07-10-2019, Stichting Betuws Oorlog Informatie Centrum, Grondgebied Overbetuwe;
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:
-	Gemeente Overbetuwe, 27-08-2019, afscheid wethouder J.
van Baal, Dorpsstraat 67 Elst;
-	Zomerfestival Zetten, 31-08-2019, Eetcafé Antonn,
Schweitzerpark;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERKEERSMAATREGELEN
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.

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.
Op de Rijksweg Zuid tussen de Randweg en de Dorpsstraat geldt
een snelheidsbeperking van 30 km/uur.
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.
Fietsenstalling
Bezoekers kunnen de fiets stallen op het parkeerterrein gelegen aan de Dorpsstraat, tegenover de ING Bank. Er geldt een
parkeerverbod op maandag 2 september van 00.00 uur tot 20.00
uur.
Verbod parkeren veewagens Europaplein
Het is verboden om op het Europaplein veewagens te parkeren.
HETEREN
In verband met de rommelmarkt bij Hervormde gemeente Heteren is de volgende weg afgesloten voor verkeer op 31 augustus
2019:
-	Gedeelte van de Kastanjelaan tussen de Randwijkse Rijndijk/
Bretagnesingel en de Flessestraat.

• 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
van 12.00 tot 21.00 uur. U kunt een gedeelte van de Stationsstraat bereiken via de Eshofsestraat, via de Groenestraat, via de

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.

