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Gouden echtparen gehuldigd
Er zijn dit jaar 220 echtparen uit Overbetuwe 50 jaar getrouwd. Echtparen getrouwd in januari tot en met mei waren
donderdagmiddag 23 mei uitgenodigd
voor een feestelijke huldiging.
De 7e huldiging van het 3e jaargang werd gevierd in Dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk.
25 echtparen uit de verschillende dorpen van
Overbetuwe waren 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
Hoytink-Roubos terug op belangrijke gebeurtenissen uit 1969, het jaar waarin de echtparen in
het huwelijk traden. Belangrijke gebeurtenissen
zoals de maanlanding op 20 juli¹ en het Eurovisiesongfestival² passeerden de revue.
¹ Neil Armstrong was de eerste mens ooit die
voet zette op de maan. Hij sprak toen de beroemde woorden: “That’s one small step for a
man, one giant leap for mankind.”

Overbetuwe heeft een nieuwe
kinderburgemeester
Salma Bensiali is voor het komende jaar
gekozen als nieuwe kinderburgemeester.
Zij werd vanochtend op school door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en
kinderburgemeester David verrast met
het leuke nieuws. Salma is 11 jaar en zit
in groep 7 van basisschool de Wegwijzer
in Elst.
18 kinderen uit groep 7 hebben gereageerd op
de vacature van kinderburgemeester. Zij hebben een sollicitatieformulier ingestuurd waarin
ze over zichzelf vertelden, uitlegden wat zij be-

² Nederland won toen samen met Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en gastland Spanje met 18
punten. Zangeres Lenny Kuhr zong toen het lied
“De Troubadour”.

Echtpaar Florissen – van der Horst en echtpaar
Seegers-Thelossen werden extra in het zonnetje gezet. Beiden echtparen vierden vandaag
ook echt hun gouden bruiloft en werden door de
burgemeester nog eens extra gefeliciteerd en
door allen aanwezig toegezongen!
De Pauzeband uit Driel bracht het gezelschap
daarna op muzikale wijze in de feeststemming.
De fleurige corsages van Bloemisterij Willemsen uit Valburg gingen met de echtparen mee
naar huis. En ook een ontwikkelde foto gemaakt
door Foto Suzan uit Heteren werd als herinnering aan deze dag aangeboden.

Zowel voor de echtparen als voor de burgemeester en aanwezige wethouders was dit een
geslaagde bijeenkomst. Dit jaar worden er nog
eens 3 bijeenkomsten op 3 andere locaties in
Overbetuwe georganiseerd.

FotoSuzan

langrijk vinden en waarom zij kinderburgemeester willen zijn. De selectiecommissie heeft 5 kinderen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Naar aanleiding van deze leuke en bijzondere
gesprekken is er één nieuwe kinderburgemeester gekozen. Salma viel op door haar politieke
ambities en dat ze zich graag wil inzetten voor
de Gehandicapten Dag, het behoud van de bijen en het verminderen van zwerfaval.
Op woensdagmiddag 29 mei nemen we feestelijk afscheid van de huidige kinderburgemeester
David en wordt Salma officieel geïnstalleerd als
nieuwe kinderburgemeester.

De gemeente Overbetuwe volgt u niet alleen via de gemeentepagina en de website, we
zijn ook actief op de sociale media. Als gemeente delen we veel en afwisselend nieuws
op onze kanalen.

Zwemdiploma's

Sinds kort zijn we ook actief op Instagram. Hier plaatsen we prachtige foto’s uit Overbetuwe.
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van alle nieuwtjes over de gemeente Overbetuwe? Volg
ons dan op Instagram en Facebook. Mis niks meer van onze mooie gemeente!

Zaterdag 25 mei is er in De Helster weer door veel kinderen afgezwommen voor het
B-Diploma:

David Hachmang, Tim Hoitink, Samiksha Kale, Samiksha Dwivedi, Anviksha Dwivedi,
Lou Thiele, Tijn de Waal, Evie Stel, Christiano Arends, Ize Molenaar, Vayen Regalado,
Esma Bayram, Seth Nusselder, Mik Folker, Erman Brka, Simeon Patelias, Elif Yuce, Teun Ilbrink.

Iedereen is geslaagd, hartelijk gefeliciteerd namens
Team De Helster.
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Contactgegevens Sociaal Kernteam
Inwoners van Overbetuwe kunnen bij het Sociaal Kernteam terecht met vragen over heel
veel onderwerpen. Ook bieden we een luisterend oor of frisse kijk op de situatie als u zorgen heeft. Bijvoorbeeld over opvoeden, wonen, contacten opbouwen, vrijetijdsbesteding,
zorgen voor een naaste, geldzaken en vrijwilligerswerk. Het Sociaal Kernteam is er voor
iedereen die een steuntje nodig heeft bij het organiseren van een oplossing. We denken
mee en weten wat er te vinden is in onze dorpen.
Het Sociaal Kernteam probeert regelmatig aanwezig te zijn bij activiteiten in de dorpen.
Treft u ons daar niet , bezoek, bel of mail ons dan. Als u wilt komen we bij u thuis.
Kijk voor meer informatie op www.kernteamsoverbetuwe.nl. Bel: 06 117 361 68 (bereikbaar
op werkdagen van: 9.00 – 12.00 uur). Stuur een mail naar: info@kernteamsoverbetuwe.nl

Sociaal Kernteam Oosterhout Slijk-Ewijk
Locatie:
Huisartspraktijk Oosterhout, van
Boetzelaerstraat 12 in Nijmegen: Inloopspreekuur: 2e donderdag van de maand:
9.30 – 10.30 uur.

Sociaal Kernteam Driel
U bent van harte welkom bij de inloopspreekuren in de andere dorpen! U kunt natuurlijk ook
bellen om een afspraak te maken voor een
huisbezoek.

Sociaal Kernteam Zetten Hemmen Randwijk
Locatie:
Bibliotheek Zetten, Schweitzerpark 2a
Inloopspreekuur: woensdag 11.30 -12.30 uur

Sociaal Kernteam Heteren
Locatie:
Zorgcentrum Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23
in Heteren. Inloopspreekuur: (ook voor inwoners van Randwijk) maandag 11.00-12.00 uur

Bezoek een van onze spreekuren:
Sociaal Kernteam Elst
Locatie:
Triade-gebouw, Prins Hendrikstraat 5A in Elst
Inloopspreekuur: dinsdag 10.30 - 11.30 uur,

Sociaal Kernteam Herveld Andelst Valburg
Locatie:
Kantoor aan de Hoofdstraat 128E, Herveld
Inloopspreekuur: donderdag 11.00 - 12.00 uur

Sjors Sportief en Creatief gaat door
Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten
afgelopen schooljaar meer dan 700 basisschoolkinderen kennismaken met
diverse sportieve en culturele activiteiten binnen gemeente Overbetuwe. Sjors
is een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd.
Wegens dit daverende succes krijgen basisschoolkinderen het komende schooljaar weer
de kans om op laagdrempelige wijze kennis te
maken met naschoolse activiteiten.
Meld u activiteit aan voor 14 juni
Door mee te doen aan Sjors Sportief/Creatief
kunnen kinderen hun talenten verkennen zonder
direct lid te worden. U kunt als sport- of cultuurvereniging het aankomende schooljaar uw activiteiten promoten door kennismakingactiviteit(en) via
www.sportstimulering.nl aan te bieden.

Aangepaste openingstijden
mei en juni 2019

Het gemeentehuis en het Ambtshuis zijn gesloten op:
•
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei én de vrijdag hierna!
•
Vrijdag 31 mei
•
Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni
Alle aangeboden activiteiten binnen de gemeente Overbetuwe worden in een kleurrijk
boekje gebundeld en na de zomervakantie aan
alle basisschoolkinderen uitgedeeld. Kinderen schrijven zich in via de website van Sjors
Sportief/Creatief.
Heeft u een vraag of opmerking?
Neem gerust contact op met Loesan Bottema
loesan.bottema@fortewelzijn.nl of 06 57195618

Zwembad De Helster is gesloten op:
•
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei
•
Eerste Pinksterdag, zondag 9 juni
Tweede Pinksterdag, 10 juni, is het zwembad geopend als
een zondag:
van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur
De milieustraten in Elst en in Andelst zijn gesloten op:
•
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei
•
Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni

Gisteravond is de Nationale Diabetes Challenge in Elst van start gegaan. Wethouder Wijnte Hol
liep met de deelnemers mee. "Met de Nationale Diabetes Challenge gaat u op een laagdrempelige
manier op weg naar een gezondere leefstijl. Wandelen heeft veel positieve effecten en is ook nog
eens erg gezellig!"
U kunt nog steeds meedoen! Ook als u geen diabetes heeft.
Kijk op: www.nationalediabeteschallenge.nl/scattelst

Wijziging datum lediging groene containers
Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, worden géén groene containers leeg gemaakt. De vervangende dag is zaterdag 1 juni (zie ook de afvalwijzer).

Foto: Foto Suzan

Wat is er te doen in mijn buurt?

Op www.onsoverbetuwe.nl vind je nieuwtjes over je eigen buurt, prikbordadvertenties
én een buurtagenda. Steeds meer verenigingen en organisaties zetten hun activiteiten
in die agenda. Hier zie je dus wat, waar, wanneer te doen is. Je kunt ook zelfs activiteiten en evenementen plaatsen. De agenda is nog lang niet compleet. Organiseer je iets
in je eigen dorp of buurt, zet het dan in de agenda! Hulp nodig of vragen?
Vul dan het contactformulier op de site in.

Ons Overbetuwe

WegWijs in eigen dorp
Toneelspelen is leuk en uitdagend! Wel geteld zijn er vier toneelverenigingen verspreid
over de gemeente. Deze verenigingen zitten in Herveld-Andelst, Hemmen, Slijk-Ewijk
en Valburg gevestigd. In Overbetuwe is drama genoeg!

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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Politieke avond
Maandag 3 juni 2019, aanvang 19.00 uur in Westeraam 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.
Voorronden: (van 19.30 uur tot 20.45 uur)
Onderwerp:
• RondeTafelGesprek met college over Nota integrale veilgheid
• RondeTafelGesprek met college over Plussenbeleid
•	RondeTafelGesprek met college over Concept bouwstenen notitie tbv het op te stellen
Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SPH)

Denkt u mee over het plan voor een
aardgasvrij Overbetuwe in 2050?
In Overbetuwe gaan we, net als in de rest
van Nederland, langzaam maar zeker van
het aardgas af. Dat hoeft niet vandaag en
ook niet allemaal tegelijkertijd: in 2030
wordt de Groningse gaskraan dichtgedraaid, en in 2050 moeten alle woningen
aardgasvrij zijn.
We hebben dus de tijd om hier samen goed over
na te denken, zodat we de juiste keuzes maken.
De gemeente Overbetuwe gaat daarom een
warmteplan maken. We vinden het ook belangrijk om te horen hoe de bewoners van
Overbetuwe hierover denken. Daarom richten
we een klankbordgroep in voor bewoners. De
klankbordgroep bespreekt in twee bijeenkomsten de uitgangspunten, succesfactoren en een
conceptversie van het warmteplan. Zo nemen

we ook uw stem mee om te komen tot een aardgasvrij Overbetuwe.
Heeft u interesse om mee te doen in de klankbordgroep? Meldt u dan nu aan!
Graag ontvangen wij:
- uw naam en eventueel uw organisatie
-	uw motivatie om aan te sluiten bij de klankbordgroep
Wees er snel bij, want we houden een groepsgrootte aan van 10 tot 15 deelnemers. De inschrijving is verlengd en sluit op woensdag 5
juni. Stuur uw aanmelding naar warmteplan@
overbetuwe.nl.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 juni in de avond. De tweede bijeenkomst
vindt plaats op een nog nader te bepalen datum
in oktober. Uw tijdsinvestering is circa 12 uur.

In oudere huizen (van vóór 1994) kunt u op allerlei plekken nog
asbest tegenkomen. Weet u eigenlijk wat u moet doen als u asbest
vindt? Vanaf nu is informatie zoals de kosten, een stappenplan en
het inleveren van asbest te vinden op www.overbetuwe.nl/afval of
op www.mijnafvalwijzer.nl.

Raadsvergadering: (21.00 uur tot 22.00 uur in raadzaal)
Onderwerpen:
• Vragenuur
• Vaststelling agenda
• Spreekrecht publieke tribune (*)
• Vaststelling besluitenlijst 7 mei 2019
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Verbonden partijen
Bespreekstukken:
• Zienswijze begroting 2020 Veilig Thuis (*)
• Vaststellen bestemmingsplan “Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)”
• Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 VGGM
•	MGR- gewijzigde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023, uitvoeringsprogramma,
uitvoeringsplan.
Hamerstukken:
• Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe 2019
• Geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019
•	Zienswijze Concept-begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2019 en jaarverslag 2018
Regio Arnhem Nijmegen.
• Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019
• Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019
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 3 juni 2019 vóór 12.00 uur contact
op met de griffie, tel.: 14 0481. Bij het raadspreekuur krijgt u maximaal 10 minuten spreektijd.
Een RTG (met college) kent geen spreekrecht.
De raadsvergadering kent alleen spreekrecht bij het agendapunt met een *.
Iedereen kan voor maximaal 5 minuten het woord voeren over deze onderwerpen. Neem
hiervoor uiterlijk maandag 3 juni 2019 vóór 12.00 uur contact op met de griffie, tel: 14 0481.
De agenda's en de bijhorende stukken kunt u vanaf 24 mei 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.

Hoe is het met uw Energielabel?
De lente begint en we gaan massaal alle
deuren en ramen openzetten. Het afgelopen koude seizoen is de periode waarin
we de ‘zwakke’ plekken in onze woningen
opmerken: optrekkende kou en tocht maken het comfort minder.
Actie ondernemen
Een goed voornemen is om, vóór de volgende
winter, maatregelen te nemen. Veel van die
maatregelen horen bij onderhoud: zoals het
dichten van kieren en naden, onderhoud aan
deuren, ramen en kozijnen, ventilatierooster en
ga zo maar door. Een paar extra isolatiemaatregelen (vloer, dak en gevel) zorgen voor een
hoger energielabel. Kortom: u kunt heel wat
energie besparen en meteen het comfort in uw
huis verbeteren.
Ook zonnepanelen zorgen voor een hoger energielabel. Een prima ontwikkeling, omdat de salderingsregeling is verlengd tot 2023 en u 21%
btw op de factuur terugkrijgt. Ook heeft Munitax
aangegeven dat zonnepanelen de WOZ-waarde van de woning niet zullen beïnvloeden!

Duurzame lening
Voor veel energiebesparende maatregelen,
ook voor zonnepanelen, kunt u een Duurzaamheidslening krijgen: dit is een financiering door
uw gemeente tegen een lage rente (1.6%).
Vragen
Heeft u vragen, neem dan contact op met Loket Duurzaam Wonen Plus. Via www.duurzaamwonenplus.nl vindt u de openingstijden en
locaties. U kunt ook in een andere gemeente
terecht, als de openingstijd u daar beter uitkomt. Een e-mail sturen met uw vraag naar
info@duurzaamwonenplus.nl kan natuurlijk
ook.

Draagt u ook een groen steentje bij?
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in ten behoeve van kanker remmende medicijnen. De taxusnaalden bevatten dé basis grondstof
voor chemotherapieën. Voor inwoners is het ook mogelijk om taxussnoeisel in te zamelen en bij te dragen aan het initiatief voor de strijd
tegen kanker. Bij de gemeente kunt u een grote tas (big bag) ophalen om het snoeisel in te verzamelen.
Op www.taxustaxi.nl leest u wanneer en hoe u het beste kunt snoeien.
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Zwerfafvalbrigade op pad in Elst
Een groep bewoners uit Elst, jong en
oud, ging vorige week zaterdag op pad
om zwerfafval te ruimen in het centrum
van Elst, samen met wethouder duurzaamheid Dimitri Horsthuis-Tangelder.
Opvallend was de hoeveelheid lege blikjes
energy drink, sigarettenpakjes en -peuken, en
de verpakkingen van tussendoortjes, met name
langs de fietsroutes en in de parken. De oogst
bleef tijdens dit uurtje prikken beperkt tot een
klein aantal plastic zakken zwerfafval, ook omdat de gemeente het centrum bijhoudt. Gelukkig
zijn er ook steeds meer jonge meiden en jongens betrokken bij de zwerfafvalbrigades.
Overbetuwe heeft nu Zwerfafvalbrigades in
Elst, Park Bredelaar en Driel.
Deze zijn tot stand gekomen door de samenwerking tussen de bewoners, de gemeente

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

Overbetuwe en Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG). Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Tijl Essens van SLG,
t.essens@landschapsbeheergelderland.nl.
Bewustwording, samenwerking, eigen initiatief
en praktische ondersteuning voor nieuwe duurzame initiatieven zijn belangrijke ingrediënten
om Overbetuwe vandaag en morgen mooi en
leefbaar te houden. Het is mooi om te zien dat
ook in andere dorpen in Overbetuwe inwoners
zijn gestart met vergelijkbare initiatieven. Zo
houden vrijwilligers in Heteren het strandje bij
de Put schoon. Van de gemeente hebben ze
afvalknijpers gekregen en de grondeigenaar,
Dekker Groep, zorgt ervoor dat het verzamelde
afval regelmatig wordt opgehaald. Wilt u hier
meehelpen? Neem dan contact op met Hein
van de Wijgert, heinvdwijgert@gmail.com

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 - 056 15 95.
Voor vragen over de inhoud kunt u
de gemeente bellen: 14 0481

OPENBARE Mededelingen
BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘ELST, VIERSLAG-EILAND’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Elst, Vierslag-Eiland’ vanaf donderdag 30 mei 2019 tot
en met woensdag 10 juli 2019 ter inzage ligt*.
Waar gaat het wijzigingsplan over?
Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Elst,
Vierslag’. Het wijzigingsplan maakt de bouw van 6 woningen
planologisch-juridisch mogelijk.
Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ viewer#!/idn/
NL.IMRO.1734.0314ELSTvierslag-ONT1.
De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/4B75DE53-FC3C-4E21-B11E-BB8DA29D8188/.
Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook
digitaal in te zien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen en
wonen/Ruimtelijke plannen.
Wilt u een reactie hierop geven?
Tot en met woensdag 10 juli 2019 kan een belanghebbende
schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het
ontwerp geven bij het college van burgemeester en wethouders.*** Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst
een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar
via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via
DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.
INSPRAAK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “ELST,
RIJZENBURG, RIJKSWEG-NOORD 86-88”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4
van de Inspraakverordening bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan “Elst, Rijzenburg, Rijksweg-Noord 86-88” vanaf
donderdag 30 mei 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019 ter
inzage ligt*.
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het plan maakt de bouw van 10 woningen en 11 wooneenheden
bij het boerderijencomplex Rijzenburg aan de Rijksweg-Noord

86-88 juridisch-planologisch mogelijk.
Waar kunt u het plan online inzien?
Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken
kunt u ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/
idn/NL.IMRO.1734.0278ELSTrijzenburg-VO01
De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/A0E2C2DB-2549-42F7-B096-FC7100D173CF/.
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 10 juli 2019 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per
e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen**. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak
maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.
U kunt ook via www.overbetuwe.nl een inspraakreactie indienen.
Gebruik daarvoor de zoekterm ‘inspraakreactie indienen’. U logt
dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie geven.
Voor de herontwikkeling houdt De Bunte Vastgoed BV een inloopbijeenkomst op woensdag 5 juni a.s van 19.00 tot 20.30 uur
in cafe restaurant De Vereniging aan de Dorpsstraat 23 te Elst

TOEZICHTHOUDER
NAMENS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE
GEMEENTE OVERBETUWE
heeft de teammanager Vergunningen en Handhaving d.d. 1 mei
2019 besloten de volgende persoon door middel van een aanwijzingsbesluit aan te stellen als toezichthouder van de gemeente
Overbetuwe:
H. Hoveijn, geboren op 10 oktober 1964 te Westervoort
op grond van de volgende wetgeving:
artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Overbetuwe 2015,
artikel 9 van de Verordening winkeltijden gemeente Overbetuwe
2013, artikel 12 van
de Marktverordening gemeente Overbetuwe 2010 en artikel 5.10,
derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt
terug tot en met 1 mei 2019.

DE TEAMMANAGER VERGUNNINGEN EN HANDHAVING
HEEFT NAMENS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D.
21 MEI 2019 BESLOTEN ALS ONBEZOLDIGD AMBTENAAR
AAN TE WIJZEN:
Mevrouw J.A.M. Gerrits, geboren op 9 augustus 1998 te Cuijk
Dit besluit ingevolge het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht algemeen bekend te maken.
Deze aanwijzing gaat in op de dag na publicatie.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Driel, Drielse Rijndijk 71, het plaatsen van dakkapellen aan de
dijkzijde, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-0172 (21-05-2019);
-	Elst, Industrieweg Oost 4, het wijzigen van een gevel, activiteit
bouwen, HOV-19-1097 (20-05-2019);
-	Elst, Pascalweg 11, het verbouwen van een bedrijfspand,
activiteiten bouwen en maken reclame, HOV-19-0561
(20-05-2019);
-	Elst, Peppelenbos 16, het uitbreiden van de bedrijfshal,
activiteit bouwen, HOV-19-0736 (21-05-2019);
-	Herveld, Tielsestraat 183, het wijzigen van de voorgevel,
activiteit bouwen, HOV-19-1006 (20-05-2019);
-	Hemmen, Boelenhamsestraat 7, het bouwen van een schuur,
activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-0728 (21-05-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u
gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Elst, Logtsestraat 4, het realiseren van een gemetseld monument met een drieluik van natuursteen, activiteiten bouwen en
afwijken bestemmingsplan, HOV-19-0594 (21-05-2019)

woensdag 29 mei 2019

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

-	Gezinsavondvierdaagse, 18-06-2019 tot en met 21-06-2019,
start en finish bij Sunte Werfert aan de Kostverloren en verder
routen door gemeente Overbetuwe.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);

HERVELD-ANDELST
- Buitenspeeldag, 12-06-2019, Buurt ’t Boogstuk, Andelst;
-	SJOC Avondvierdaagse, 10-06-2019 tot en met 14-06-2019,
start en finish op Het Dorpsplein in Herveld.

- 	Andelst, De Meijburg 2, het realiseren van een tijdelijk
migrantenverblijf, HOV-19-1194 (21-05-2019);
- 	Elst, Aureus 7, het legaliseren van een dakkapel, HOV-19-1164
(18-05-2019);
- 	Elst, Kraaiekamp 19, het wijzigen van het raam in de dakkapel,
HOV-19-1152 (16-05-2019);
- 	Herveld, St. Willibrordusstraat 2, het verbouwen van de
Sacristie, HOV-19-1155 (16-05-2019);
-	Homoet, Adelhofstraat 2, het intern verbouwen van een
bedrijfspand, HOV-19-1187 (17-05-2019);
- 	Oosterhout, Rietgraafsingel 2, het realiseren van een opbouw
op het sprinklergebouw, HOV-19-1160 (17-05-2019);
- 	Slijk-Ewijk, Loowegstraat 1, het aanleggen van een uitrit
HOV-19-1197 (22-05-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
MELDINGEN MILIEUDIENST ODRA
Locatie, omschrijving besluit, zaaknummer (datum acceptatie);
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
volledige melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:
-	Driel, Karstraat 3, wijzigen van locatie dieseltank, zaakid
195295311, AIM-nummer 72my9bc3zm (15-05-2019);
-	Driel, Karstraat 3, melden van een hoveniersbedrijf, zaakid
195297890, AIM-nummer A7c7bgqmbfc (22-05-2019);
De meldingsnotitie en de bijbehorende stukken kunnen gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien. Om
het besluit in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Arnhem via het emailadres wabo@odra.nl of u
kunt bellen naar telefoonnummer 026 - 3771600.

RANDWIJK
-	Rommelmarkt, 21-06-2019, Hervormde Kerk Randwijk, plein
rondom kerk, Kerkstraat 1;

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Speelweek Driel, 12-08-2019 t/m 16-08-2019, Hofplein 1;
ELST
- Straatfeest, 17-08-2019, Zonnegloren;
- Pleinfeest OBS de Esdoorn, 06-09-2019, Chopinstraat 3;
-	Vogeltentoonstelling Vogellust, 15-11-2019 t/m 17-11-2019,
Vereniging van Vogelliefhebbers “Vogellust”, De Pas 1;
ALLE KERNEN
-	Truckrun Lingewaard & Overbetuwe 2019, 21-09-2019, Stichting Enjoy Transport, diverse straten Gemeente Overbetuwe;
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
- Buitenspeeldag, 12-06-2019, Eijkmanstraat, Driel;
-	Plaatsen aanhangwagen, coöperatie WatBeters, periode 2705-2019 t/m 05-06-2019 op het Polenplein en 05-06-2019 t/m
16-06-2019 op het parkeerterrein aan de Dorpsstraat.
ELST
-	Luikse Markt, 23-06-2019 en 08-09-2019, CV Zet ’m Op, centrum Elst;
-	Eshofmarkt, 26-06-2019, Buurtvereniging De Eshof, Eshofveld
en plantsoenen De Savornin Lohmanstraat 2-10 te Elst.

ELST:
In verband met de Hobma modelbouwdagen gelden onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen
De volgende straten worden afgesloten voor het verkeer.
• Pascalweg
• Nijverheidsweg
• Edisonweg
De afsluiting is geldig van 1 t/m 2 juni van 10.00 uur tot 18.00 uur.

SANDWICHBORDEN ( EVENEMENT, DATUM, AANVRAGER,
LOCATIE)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van sandwichborden:
-	Eshofmarkt, 17-06-2019 tot en met 01-07-2019, Buurtvereniging De Eshof Elst;

Er geldt een parkeerverbod met afsleepregeling voor de volgende straten.
• Centuurbaan, beide zijden v.d. rijbaan
• Lingestraat, beide zijden v.d. rijbaan
• Nijverheidsweg, beide zijden v.d. rijbaan
• Nieuwe Aamsestraat, beide zijden v.d. rijbaan
• Einsteinweg, beide zijden v.d. rijbaan
• Industrieweg Oost, beide zijden v.d. rijbaan
• Bemmelseweg, beide zijden v.d. rijbaan
• Newtonweg, rechterzijde v.d. rijbaan
• Archimedesweg, beide zijden v.d. rijbaan
• Uitgang Intratuin, beide zijden v.d. rijbaan
Dit is geldig van 1 t/m 2 juni van 10.00 uur tot 18.00 uur.

STANDPLAATS
Besloten is een standplaatsvergunning te verlenen aan:
-	Formaggi Olandesi, met kaas en eieren, vanaf 08-06-2019
iedere zaterdag; Dorpsplein te Herveld;

Er geldt een eenrichtingverkeer voor de volgende straten:
• Newtonweg
• Archimedesweg
Dit is geldig van 1 t/m 2 juni van 10.00 uur tot 18.00 uur.

ALLE KERNEN
-	Luikse Markt Gelredome, 01-07-2019 tot en met 15-07-2019,
Event Support Holland

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:
-	L’itiliano, 15-06-2019, NK-straatmuzikantenfestival Elst, Dorpsstraat, Werenfriedplein te Elst
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERGUNNINGEN

VERKEERSMAATREGELEN

ANDELST:
Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een evenement is de volgende straat afsluiten
voor het verkeer en geldt er een parkeerverbod voor deze straat:
• ’t Boogstuk in Andelst
De afsluiting en parkeerverbod zijn geldig op 12 juni 2019 van
10.00 uur tot 17.30 uur of zoveel eerder als nodig.
HERVELD:
In verband met de SJOC Avondvierdaagse gelden onderstaande
tijdelijke verkeersmaatregelen
Zondag 9 juni 2019 en maandag 10 juni 2019
- Afsluiting Het Dorpsplein in Herveld van 08.00 uur tot 18.00 uur
in verband met de opbouw van het evenement.

STOOKONTHEFFINGEN
BESLOTEN IS:
•	stookontheffing te verlenen van 22 mei 2019 tot en met 17 juli
2019 voor het eenmalig verstoken van een partij snoeihout
op perceel Tielsestraat ong. (kadastraal bekend gemeente
Valburg, sectie H, nummer 253 te Herveld;
•	stookontheffing te verlenen van 24 mei 2019 tot en met 19 juli
2019 voor het eenmalig verstoken van een partij snoeihout op
perceel Rijksweg-Zuid te Elst en Onderstalstraat te Herveld;
•	stookontheffing te verlenen van 24 mei 2019 tot en met 19 juli
2019 voor het eenmalig verstoken van een partij snoeihout op
perceel Loenensestraat 4 te Slijk-Ewijk;;
•	stookontheffing te verlenen van 24 mei 2019 tot en met 19 juli
2019 voor het eenmalig verstoken van een partij snoeihout op
perceel Stationsstraat 35 te Valburg;
•	stookontheffing te verlenen van 24 mei 2019 tot en met 19 juli
2019 voor het eenmalig verstoken van een partij snoeihout op
perceel Leigraafseweg te Zetten;
Tegen de bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken ****.
Info: team Vergunningen, tel. 14 0481

COLLECTEN
JUNI 2019
- 11-06-2019 t/m 15-06-2019, Stichting Oranjefonds
- 23-06-2019 t/m 29-06-2019, Natuurmonumenten

Dinsdag 11 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019
-	Parkeerverbod Hoofdstraat (Herveld) vanaf hoek Binnenstraat/
De Zandakkers tot hoek Bredestraat-Zuid/Stenenkamerstraat
van 17.00 uur tot 22.00 uur;
-	Parkeerverbod Stenenkamerstraat vanaf hoek BredestraatZuid/Hoofdstraat tot S-bocht van 17.00 uur tot 22.00 uur.
-	Afsluiting Het Dorpsplein van 17.00 uur tot 23.00 uur voor al
het verkeer.
Woensdag 12 juni 2019
- Afsluiting Veldstraat (Andelst) van 18.15 uur tot 21.00 uur.
Donderdag 13 juni 2019
- Afsluiting Stenenkamerstraat (Herveld), Planetenlaan, Neptunus, Jupiterpark, De Dorpswei, ’t Hofke, Tusculum en De Terp.
De afsluiting geldt voor doorgaand verkeer richting Stenenkamerstraat van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Vrijdag 14 juni 2019
- Afsluiting Woerdsestraat (Zetten) van 18.45 tot 20.30 uur;
-	Afsluiting gedeelte van De Expeditieweg/Koppelingsweg/
Beatrixstraat/Wilhelminastraat/Hoofdstraat (hoek Wilhelminastraat tot hoek Bredestraat-Zuid) van 18.30 uur tot 21.00 uur;
-	Afsluiting Bredestraat-Noord vanaf splitsing Meeuwerdensestraat tot splitsing Woerdsestraat van 18.45 uur tot 19.45 uur;
-	Parkeerverbod aan één zijde van de Binnenstraat van 18.30
uur tot 21.00 uur.
Zaterdag 15 juni 2019
- Afsluiting Het Dorpsplein van 17.00 uur tot 03.00 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.

