woensdag 31 juli 2019

17 augustus:

Bloemrijke akkerrandendag in
Overbetuwe en Lingewaard
Heeft u ze al gezien? De bloemrijke akkerranden in Overbetuwe en Lingewaard. Op
zaterdag 17 augustus is het de dag van de
Bloemrijke akkerranden!
Vanaf 10.00 uur bent u welkom bij Landwinkel
de Woerdt, Woerdsestraat 4 in Ressen. Kinderburgemeesters Salma Bensiali (gemeente
Overbetuwe) en Tess Elbers (gemeente Lingewaard) openen het programma.
Op deze dag kunt u samen met familie en/of
vrienden 10 hectare bloemrijke akkerranden
bewonderen. Dit kan fietsend en met de auto.
In het voorjaar zijn de randen door de agrariërs ingezaaid en de bloemen staan nu in bloei.
Bloemrijke akkerranden dragen bij aan de biodiversiteit en zijn belangrijk voor dieren die afhankelijk zijn van het boerenland. Bijvoorbeeld
vogels, maar ook muizen die op hun beurt weer
voedsel zijn voor roofvogels. Waardevol voor de

natuur, maar ook zeer waardevol voor de mensen die kunnen genieten van kleurrijke bloemen,
de zoemende bijen en fladderende vlinders.
U vindt de route op via www.gelderseroutes.nl.
Wij ontmoeten u graag bij onderstaande rustpunten om u te vertellen over wat deze akkerranden zo bijzonder maakt:
•	Bloemrijke akkerrand aan het fietspad langs
de Linge, Angeren
•	
Bloemrijke akkerrand bij Landwinkel de
Woerdt, Woerdsestraat 4, Ressen
•	In het Pakhuis, Boelenhamsestraat 7 in Hemmen (Tussen knooppunten 53 en 18. Na 500
meter is er een informatiepunt en een terras.)
•	Landerij De Park, De Park 12 in Elst. Informatiepunt en horeca aanwezig.
Bij de rustpunten ontvangt u een zakje zaden
met een wilde bloemenmengsel en een appel
voor onderweg.

‘Parels’ in de
Loenensche Buitenpolder
In de Loenensche Buitenpolder onthulde wethouder Jan van Baal vorige week
een kunstwerk van Jos van Doorn, kunstenaar uit Slijk- Ewijk. Het kunstwerk
bestaat uit drie elementen die een wandelaar ‘als parels’ tegenkomt in het gebied. Het kunstwerk koppelt zo natuur
aan cultuur in de uiterwaarden.
Kunstwerk
De drie parels die samen het kunstwerk vormen, staan op drie strategische punten in
het water, op een sokkel, zodat ze boven het
maaiveld uitstijgen. De parels verwijzen naar
de rivierdynamiek, de schoonheid van de
symmetrie die in de natuur zo vaak is te zien
en leggen een link met het landschap aan de
andere kant van de dijk: de boomgaarden en
het Landgoed Loenen.
Natuurimpuls
De werkzaamheden in de Loenensche Buitenpolder zijn vrijwel afgerond. De natuurontwikkeling en de waterkwaliteit in deze uiterwaard
langs de Waal hebben door deze herinrichting een impuls gekregen door de verbreding

en uitdieping van een oude rivierstrang. Door
de herinrichting van deze uiterwaard is een
moerassig en grasrijk leefgebied gecreëerd
waar de Porseleinhoen en de Kwartelkoning
zich thuis kunnen voelen. Een broedsucces
van deze vogels zou de beloning van de herinrichting en het beheer zijn.
Publieksdag 28 september 2019
Eind augustus is het werk in de Loenensche
Buitenpolder echt klaar. Dit resultaat vieren
we met een publieksdag op zaterdag 28 september. Bewoners, omwonenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Het
programma wordt later nog bekend gemaakt.
Samenwerken aan Riviernatuur
Het project Herinrichting Loenensche Buitenpolder is onderdeel van het rivierenprogramma Waalweelde van de provincie Gelderland
(Natura 2000) en van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat
langs de Waal. Het werk is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer in samenwerking met provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap
Rivierenland.

In gesprek met 75-plussers over prettig wonen
Het is fijn om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, ook als u ouder wordt.
Uw woning en uw omgeving moeten daar natuurlijk wel geschikt voor zijn. De gemeente Overbetuwe en welzijnsorganisatie Forte Welzijn gaan daarom de komende
maanden graag in gesprek met 75-plussers in Elst over de mogelijkheden, wensen en
beperkingen die mensen ervaren op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Dat gebeurt via een bezoek aan huis. Alle
75-plussers die aan de zuidkant van Elst
wonen, krijgen hierover de komende weken
een brief van de gemeente. 75-plussers in de
andere gebieden van Elst volgen later. In de
andere dorpen in Overbetuwe zijn deze gesprekken de afgelopen jaren ook al gehouden.
Wat houdt het huisbezoek in?
Een vrijwillig(st)er van Forte Welzijn komt
bij u thuis langs. U kijkt dan samen naar wat
er veranderd of verbeterd kan worden om
bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis te wonen en/of met meer plezier in Elst te wonen.
Dat kan gaan over uw huis en de omgeving,
maar ook over de voorzieningen die er in de

Zwemdiploma's

gemeente beschikbaar zijn. Ook brengt de
vrijwillig(st)er een informatiemapje mee met
informatie over voorzieningen voor inwoners
van de gemeente Overbetuwe.
De huisbezoeken vinden plaats vanaf 21 augustus 2019. Het bezoek duurt ongeveer een
uur. Deelname aan de huisbezoeken is niet
verplicht.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
• Gerdine Smit, Forte Welzijn: 085-0406066
of huisbezoeken@fortewelzijn.nl
• Astrid Berns, gemeente Overbetuwe:
14 0481 of a.berns@overbetuwe.nl

Tijdens de jaarlijks twee weken durende zomercursus in De Helster is er afgezwommen.
Voor het A-diploma:
Rayan Mouhdad, Inge Stammen, Bowiene van Kolck, Tobias Hoekstra, Djelaino Pasanea.
Twee kinderen hebben zelfs hun A en B-diploma gehaald:
Wietse Nijenhuis Hernández en Jinte Nijenhuis.
Van harte gefeliciteerd namen Team De Helster

Openingstijden zomervakantie zie www.dehelster.nl
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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 Herveld Andelst Valburg
Locatie:
Kantoor aan de Hoofdstraat 128E, Herveld
Inloopspreekuur: donderdag 11.00 - 12.00 uur

Sociaal Kernteam Elst
Locatie:
Triade-gebouw, Prins Hendrikstraat 5A in Elst
Inloopspreekuur: dinsdag 10.30 - 11.30 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

Burenruzies beginnen vaak met kleine irritaties:
Buurtbemiddeling helpt
Veel mensen genieten van de zomer. Ze genieten in
de tuin of op het balkon van de zon, zetten deuren
en ramen open en de muziek aan. Op een mooie dag
wordt er weer gezellig gebarbecued en zijn er vaker
(tuin)feestjes. Kinderen zijn vrij van school en
spelen buiten met elkaar. Het is een fijne periode.
Prettig wonen
Gewild of ongewild: u krijgt meer contact met uw buren
en hoort ze misschien ook vaker. Dat geeft soms
irritaties of overlast. Daarom heeft Buurtbemiddeling
Lingewaard en Overbetuwe een paar tips die helpen
om prettig te blijven wonen en een goede buur te zijn:
• Let op de muziek uit openstaande ramen en deuren.
• Zet de BBQ of vuurkorf zo neer dat de buren geen
last hebben van de rook.
• Maak afspraken met uw kinderen dat ze minder hard
roepen.
• Vraag uw buren of ze last van u ervaren en probeer
daar rekening mee te houden.
• Als u nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen
misschien vroeg op moeten en graag willen slapen.
• Als u elkaar aanspreekt op irritaties of overlast, blijf
rustig en benoem wat u graag zou willen. Praat met
elkaar op een open manier.
• Als u elkaar aanspreekt, blijf redelijk en vriendelijk.
Boosheid roept boosheid op en helpt u niet verder.
Klaag niet alleen, maar denk mee in mogelijke
oplossingen.

Recreatief
zwemmen
in de zomer

Rooster t/m zondag
18 augustus

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact
op met Gabrielle Langhout van Buurtbemiddeling
Lingewaard en Overbetuwe. Bel naar 088-001133
(kantooruren) of mail naar buurtbemiddeling@sterker.nl.
Op www.buurtbemiddelingsterker.nl vindt u veel
informatie over de aanpak bij buurtbemiddeling.

Waar gewoond wordt, wordt geleefd. Als u elkaar kent,
spreekt u elkaar makkelijker aan op kleine ergernissen.
Zo voorkomt u dat het uit de hand loopt.
Onpartijdig en neutraal
Soms lukt het buren zelf niet om er samen uit te komen. Schakel dan Buurtbemiddeling in. De vrijwillige
buurtbemiddelaars ondersteunen kosteloos, onpartijdig
en neutraal bij het oplossen van kwesties die spelen
tussen buren.

Maandag

13.30 - 16.15
18.45 - 20.45

alle leeftijden
alle leeftijden*

Dinsdag

13.30 - 16.15

alle leeftijden

Woensdag 07.00 - 08.30
		
13.30 - 16.15
18.45 - 20.45

volwassenen,
incl. koffie/thee
alle leeftijden
alle leeftijden*

Donderdag 13.30 - 16.15

alle leeftijden

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

Vrijdag
07.00 - 08.30
		
09.00 - 12.00
13.30 - 16.15
18.45 - 20.45

Buurtbemiddeling werkt het beste als de
irritaties nog niet hoogopgelopen zijn.
De bemiddeling houdt in dat getrainde
onafhankelijke buurtbemiddelaars naar
het verhaal van beide partijen luisteren
en het bemiddelingsproces begeleiden.
Ze geven geen oordeel. Buren kunnen
met hulp van Buurtbemiddeling zelf hun
problemen oplossen en goede afspraken
maken. Deze service is gratis voor alle
inwoners van de gemeenten Lingewaard
en Overbetuwe.

volwassenen,
incl. koffie/thee
volwassenen
alle leeftijden
alle leeftijden*

Zaterdag

gesloten

Zondag

10.00 - 12.30** gezinszwemmen
13.30 - 16.00 alle leeftijden

*	Eén baan gereserveerd voor de actieve
banenzwemmers
**	Bij mooi weer blijft de buitenligweide ook tussen
de middag geopend.
Entree tot 4 jaar € 1,00 p.p., vanaf 4 jaar € 3,80 p.p.
11-Badenkaart € 38,00, 25-Badenkaart € 83,60
Schubertstraat 1
6661 AW Elst
Tel. (0481) 372554
www.dehelster.nl

Museumboerderij den Tip in Herveld
Een museum waarin de tijd heeft stil gestaan. Het geeft een beeld van het leven
en werken op de boerderij in vroegere tijden. Indrukwekkend, leerzaam en
ontspannend! Ook leuk voor kinderen. Neem eens een kijkje bij Museumboerderij
den Tip in Herveld. Geheime tip: de heerlijke appelflappen.

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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ZONDAG 10 SEPTEMBER
SAVE TH

E DATE!

zonda

15

Eerlijk over je ID.
Daar kom je verder mee.

g

septem

ber

Zondag 15 september organiseren verschillende verenigingen uit de gemeenten Overbetuwe
en Lingewaard een sportdag voor mensen met een beperking waarbij sportplezier voorop staat.
De ontvangst is vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur is de opening en gezamenlijke warming up.
Tussen 11.00 en 13.00 uur zijn er clinics en demonstraties van verschillende sporten: voetbal,
hockey, tennis, volleybal, basketbal, judo, paardrijden, zwemmen, badminton, slow sports voor
visueel beperkten, gym-extra, vissen en scouting. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek
en optredens.

Wat:
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Wie:
Leeftijd:

Special Sports Event
zondag 15 september 2019
van 10.00 tot 13.30 uur
Sportpark De Pas in Elst
enthousiaste sporters met een beperking
voor alle leeftijden

DEELNAME IS GRATIS
Aanmelden is mogelijk via www.specialsportsevent.nl.
Hier verschijnt de komende maanden ook meer informatie.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk. Indien je
gebruik wil maken van GRATIS vervoer, geef je dit op het
aanmeldformulier aan.

Initiatiefnemers:

ID (uit)lenen of vervalsen kan betekenen dat je:
• 2 jaar je paspoort kwijt bent (geen verre reis);
• of een geldboete krijgt (daar gaat je spaargeld).

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
OMGEVINGSVERGUNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Andelst, Waalstraat 3, het bouwen van een schuur, activiteit
afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1118 (29-07-2019);
-	Elst, Ganzewei 19, het verbouwen van een schuur tot slaapkamer, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV19-1342 (23-07-2019);
-	Elst, hoek Rijksweg-Noord/Stapelwolk (kadastraal bekend
gemeente Elst, sectie N, nummer 617), het in gebruik nemen
van een (tijdelijk) gronddepot, activiteiten afwijken bestemmingsplan en uitvoeren werken geen bouwwerk zijnde, HOV19-1560 (23-07-2019);
-	Elst, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N, nummers
3268 en 982, het verlengen en beduikeren van een A-watergang en het gedeeltelijk dempen van een B-watergang; acti-

viteit uitvoeren werken geen bouwwerk zijnde, HOV-19-1460
(23-07-2019);
-	Elst, 1e Weteringsewal ong. (kadastraal bekend gemeente
Elst, sectie P, nummers 823, 845, 772, 536 en 336), het
bouwen van een kokerduiker en overkluizingsconstructie ter
bescherming van de rioolpersleiding, activiteiten bouwen en
uitvoeren werken, geen bouwwerk zijnde, HOV-19-1306 (2507-2019);
-	Elst, Vogelzang 25 en 27, het bouwen van twee woningen, activiteiten bouwen en aanleggen inrit, HOV-19-1138 (23-07-2019);
-	Elst, Winterstraatje ong. (kadastraal bekend gemeente Elst,
sectie P, nummer 152), het tijdelijk opslaan van rondhout, activiteit afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1453 (23-07-2019);
-	Herveld, Meeuwerdensestraat 1, het bouwen van een garage/
carport, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-0969 (23-07-2019);
-	Oosterhout, Rietgraafsingel 2, het realiseren van een opbouw
op het sprinklerpompgebouw, activiteit bouwen, HOV-19-1160
(23-07-2019);
-	Oosterhout, Rietgraafsingel 8, het verhogen van het hekwerk,

plaatsen van een TRAFO-huisje en aanpassen van een inrit,
activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen
inrit, HOV-19-1294 (25-07-2019);
-	Zetten, Wageningsestraat 61, het bouwen van een erker, activiteit bouwen, HOV-19-1406 (23-07-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
- Elst, Valburgseweg 129, het verbouwen van een schuur tot
woning met zorgfunctie, activiteiten bouwen, slopen en wijzigen
monument, HOV-19-1220 (25-07-2019)
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.
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BESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);

MELDINGEN MILIEUDIENST ODRA
Locatie, omschrijving besluit, zaaknummer (datum acceptatie);

-	Elst, Rijksweg-Noord 79, het bouwen van een schuur, activiteit
bouwen, HOV-19-1281 (24-07-2019);

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
volledige melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.
VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);
-	Andelst, Europaplein 1, het wijzigen van de indeling van de
kelder, HOV-19-1226, 6 weken (24-07-2019);
-	Andelst, Tielsestraat 227 (tracé Leigraafseweg tot aan gemaal
De Meijburg), het aanleggen van een rioolpersleiding, HOV-191302, 6 weken (24-07-2019);
-	Elst, Energieweg ong, het bouwen van een bedrijfsgebouw,
HOV-19-1270, 6 weken (23-07-2019);
-	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,
6 weken (24-07-2019);
-	Elst, Industrieweg Oost ongenummerd, het bouwen van een
kantoor en een bedrijfshal, HOV-19-1311, 6 weken (25-072019).
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, Veldstraat 7a, het vergroten van een schuur, HOV-191749 (19-07-2019);
-	Elst, Bataaf 7, het uitbreiden van een woning, HOV-19-1738
(18-07-2019);
-	Elst, Dorpsstraat 7, het realiseren van een woning boven een
winkel, HOV-19-1739 (18-07-2019);
-	Elst, Harriët Freezerlaan 22, het plaatsen van een dakkapel,
HOV-19-1731 (17-07-2019);
-	Elst, Logtsestraat 6, het plaatsen van een monument, HOV-191750 (21-07-2019);
-	Elst, Mozartstraat 140, het vergroten van de keuken en het
vestigen van kapsalon, HOV-19-1743 (18-07-2019);
-	Elst, Rijksweg-Noord 85, het vergroten van een bijgebouw,
HOV-19-1766 (22-07-2019);
-	Heteren, Kastanjelaan 6, het inpandig verbouwen en het in gebruik nemen als kinderdagverblijf, HOV-19-1770, (23-07-2019);
-	Valburg, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie I,
perceelnummer 1780 (plan Molenzicht), het bouwen van een
woning HOV-19-1736 (18-07-2019);
-	Zetten, Kruidenier 10, het verbreden van de oprit, HOV-191748 (19-07-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

-	Slijk-Ewijk, Valburgsestraat 12, het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf, 195291107 (23-07-2019)
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.

ONTHEFFING

1. de aanwijzing als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder
van de gemeente Overbetuwe in te trekken van:
- I. ter Haar, geboren op 4 november 1995 te Winterswijk.
2.	dit betreft de aanwijzing voor Algemene wet bestuursrecht
(Awb), Algemene Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening, Gemeentewet, Marktverordening en Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en ingevolge titel 5.2 van de Awb
de volgende bevoegdheden:
	Art. 5:15 Awb: 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.
3.	Deze besluiten 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.

ONTHEFFING GELUIDHINDER
Besloten is op grond van artikel 4:6a van de Algemene Plaatselijke Verordening aan Strukton Rail B.V. een ontheffing te verlenen
voor:
Het veroorzaken van bouwlawaai in verband met spoorgerelateerde werkzaamheden aan de 1e Weteringsewal te Elst.
De ontheffing is geregistreerd onder nummer AOG-19-1348
De ontheffing wordt verleend voor de periode:
• Maandag 29 juli 2019 (01.00-05.00 uur);
• Maandag 12 augustus 2019 (01.00-05.00 uur);
• Maandag 19 augustus 2019 (01.00-05.00 uur);
• Maandag 26 augustus 2019 (01.00-05.00 uur);
• Maandag 23 september 2019 (01.00-05.00 uur);
• Vrijdag 11 oktober 2019 (01.00-05.00 uur);
•	Zaterdag 12 oktober 2019 t/m dinsdag 15 oktober (01.00-01.00
uur);
• Vrijdag 1 november 2019 (01.00-05.00 uur);
• Vrijdag 15 november 2019 (01.00-05.00 uur).
Tengevolge van de werkzaamheden kan geluidshinder ontstaan.
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen *****
Het besluit ontheffing te verlenen is verzonden op 19 juli 2019, het
besluit met bijbehorende stukken is gedurende de bezwaartermijn
tijdens openingstijden in te zien op het Gemeentehuis te Elst.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Dropping en herdenking Polen, 21-09-2019, Stichting DrielPolen, dropping- Boltweg, herdenking-Polenplein Driel;
OOSTERHOUT
-	75 jaar bevrijding Oosterhout, 21-09-2019, Vereniging
Dorpsraad Oosterhout, Dorpsstraat Oosterhout;
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving, Omgevingsloket tel. 14 0481.
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
ELTST
-	Buurtfeest Brienenshofsingel, 17-08-2019, Buurtvereniging
Brienenshof, Groenestraat ter hoogte van speeltuin/skatebaan;
VALBURG
-	Incidentele terrasvergunning, 06-09-2019 t/m 08-09-2019,
Stichting zomerfeesten Valburg, Molenhoekplein;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving, Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERGUNNINGEN
TOEZICHTHOUDER
De waarnemend teammanager Vergunningen en Handhaving
heeft namens burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 2019
besloten:

OVERIG
COLLECTEN AUGUSTUS 2019
-	25 augustus -31 augustus,
Comite Woord en daad Midden Betuwe.

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.

