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"Groei en Bloei" gekozen als kunstroute voor Heteren
Met 55% kregen Barbara Recourt & Fons
Broess van de inwoners van Overbetuwe
de meeste stemmen op hun schetsontwerp “Groei en Bloei kunst route”. Zaaien,
ontkiemen, groeien en bloeien, fruitteelt
en het achterhalen van de dorpsidentiteit
zijn de dragers van het ontwerp voor de
kunstroute in Heteren.

ontwerpen uit. Dat maakte de keuze voor het
college van B&W lastig. We hebben uiteindelijk
de stemmen van de inwoners het zwaarst laten
wegen. Het advies van de Kunst Advies Commissie moet worden verwerkt in het definitieve
ontwerp”, licht wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder toe.
De Kunst Advies Commissie geeft nog een aantal aanscherpingen mee aan de kunstenaars op
weg naar het definitieve ontwerp. Kunst Advies
Commissie: “Deze aanscherpingen zitten hem
vooral in de inpasbaarheid binnen het plan voor
Hart van Heteren en we zijn benieuwd naar de
ideeën om vandalisme tegen te gaan, wit is een
‘gevoelige’ kleur in de openbare ruimte”.

Op 27 mei presenteerden de, door de Kunst
Advies Commissie, geselecteerde kunstenaars
hun schetsontwerpen. Ruim 400 inwoners
brachten in de week daarna hun stem uit op
hun favoriete schetsontwerp. Op basis van het
advies van de Kunst Advies Commissie en de
uitslag van de publieksstemmen heeft het college van B&W de voorlopige keuze gemaakt voor
de “Groei en Bloei kunst route”. “Als je kijkt naar
de stemmen van de inwoners sprongen er twee

De kunstroute is medio 2020 gereed.

Zwemdiploma's
Foto’s: Ellen Koelewijn Fotografie

Uitnodiging
voor de feestelijke presentatie van de Kunstfietsroute.

Donderdag 4 juli 2019 9.30 uur
Landerij De Park, De Park 10, Elst
Programma
09.30 uur Ontvangst
09.45 uur	Welkom door Sven van Rijswijk, directeur Park Lingezegen
10.00 uur	Officiële overhandiging door Wethouder Dimitri
Horsthuis-Tangelder en kinderburgemeester Salma
Bensiali
10.30 uur Afsluiting

Zaterdag 29 juni is er wel door veel kinderen afgezwommen in De Helster voor het
A-diploma;
Rosa-Linn Janssen, Loreana Hutten, Cherubin Kooman, Ise Breeuwer, Renzo van der Woerdt,
Puk Greve, Kaja Fan, Elise Nijenhuis, Thomas van Dort, Aaron Paunovic, Noël Meijer, Gijs
Voorhaar, Hosna Farman, Anna van de Leur, Bobbie Peters, Jiska Johanna ’t Hoen, Floris
Munk, Jelle Wouters, Luc van Mullem, Max van Koppen, Rense Maathuis.
Iedereen is geslaagd. Hartelijk gefeliciteerd namens Team De Helster

Het zwembad is voor onderhoud gesloten van zaterdag 6 juli t/m zaterdag 13 juli.
Openingstijden zomervakantie zie www.dehelster.nl

Achter de schermen!
Vanuit mijn portefeuille Welzijn kom ik
vaak in contact met inwoners die zich
als vrijwilliger inzetten voor de samenleving; voor hun buurt, wijk of dorp. Deze
vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving.
Zonder hen is onze samenleving een optelsom
van individuen zonder verbinding en waarschijnlijk met veel meer eenzaamheid. Veel
vrijwilligers zijn zichtbaar en werken direct in
de spotlights. Maar er zijn ook vrijwilligers die
bijzonder veel tijd besteden aan werkzaamheden achter de schermen. Waarbij het resultaat
van hun werk later pas zichtbaar is.
Zo werken we op dit moment samen met vrijwilligers aan twee projecten waar zij veel tijd aan
besteden, maar waar nog niet veel zichtbaar
is. En toch komt er schot in! Dat zijn de projecten Hart van Oosterhout en MFC (Multi Functioneel Centrum) Valburg. Aan beide projecten
wordt al jaren hard getrokken. Vele bijeenkomsten zijn geweest en nog steeds zie je niets! De
vrijwilligers van deze beide projecten hebben
een lange adem en daar wil ik ze mee complimenteren. Zonder deze kartrekkers komt er
niets van de grond en bereiken we niets.

Op woensdag 12 juni jl. hebben we in het project MFC Valburg de handtekeningen onder
de samenwerkingsovereenkomst gezet. Deze
handtekeningen waren van de vrijwilligers verenigd in de Stichting MFC Valburg, uitbater
Anneke en Toon Veens van Het Wapen van
Valburg, vastgoedeigenaar Jansen Projectontwikkeling en gemeente Overbetuwe. Met het
zetten van deze handtekeningen zien de vele
vrijwilligers (leden van de dorpsraad en leden
van het stichtingsbestuur) hun inzet beloond.
Nu kunnen we aan de slag.
We zoeken een aannemer en aan het einde
van dit jaar start de bouw van de nieuwe accommodatie. Het zetten van de handtekening
was een feestelijk moment en daarmee ook
een afsluiting van zes jaar praten, denken,
dubben, opnieuw beginnen en teleurstellingen
verwerken. Je moet er als vrijwilliger wel wat
voor over hebben om iets te bereiken.
Het Hart van Oosterhout is ook zo’n project
waar al langere tijd over gesproken wordt. Ook
hier zie ik betrokken inwoners van Oosterhout
met visie en inzet aan een kar trekken die maar
moeizaam
van de plaats komt. Een complicerende factor in dit project is de kerk in het centrum van

Oosterhout. Wordt deze er nu wel of niet bij betrokken? De gemeenteraad heeft 3 miljoen ter
beschikking
gesteld voor een nieuw MFC, maar ook aangegeven dat we daar geen kerk voor kopen. Zijn
we in staat een combi te maken met de kerk
of niet? Dat is de vraag en daarmee ook één
van de denkrichtingen die onderzocht wordt.
Dit soort projecten moeten nauw aansluiten bij
wat de samenleving wenst. De wensen van de
dorpsraad, andere vrijwilligers en belanghebbenden moeten we zien te bundelen tot een
uitvoerbaar plan. We zitten midden in deze
denkfase en het verbaast mij hoe betrokken en
meedenkend de vrijwilligers zijn. Ook zij moeten meebuigen met de diverse ideeën en veranderde inzichten. Ik vind het prachtig om aan
dit soort processen te mogen bijdragen; om te
komen tot een gedragen eindresultaat. Het resultaat van de inwoners, waarbij de gemeente
(lees wethouder) ondersteunt en faciliteert.
Ik noem bewust geen namen, daar er bij elk
project zoveel vrijwilligers actief zijn dat de
kans groot is dat ik namen vergeet en mensen
te kort doe.
Trots op al deze mensen achter de schermen!

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

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

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

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

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

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

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

Spreekuren in juli:
Elst:
Het spreekuur van dinsdag 16 juli komt te vervallen.

Zetten Hemmen Randwijk:
Het spreekuur van woensdag 17 juli komt te vervallen.

De andere spreekuren gaan gewoon door en daar kan iedereen uit de gemeente naar toe.

Elster Paardenmarkt gaat met tijd mee
Op maandag 2 september vindt de 759e
(!) editie plaats van de Paardenmarkt in
Elst. De markt is inmiddels uitgegroeid
tot een toonaangevend evenement met
landelijke uitstraling.
Het draait nog steeds om de ontmoeting; tussen handelaren, dorpsbewoners, vrienden en
familie uit de regio. In de Middeleeuwen was
het zelfs dé ontmoeting van het jaar. Het gaat
ook nog steeds om saamhorigheid, om plezier
hebben met elkaar, voor groot en klein. Twee
mannen uit de huidige organiserende stichting
vertellen over de historie en het belang van de
paardenmarkt voor Elst en Overbetuwe.
“Eigenlijk kun je wel zeggen dat de paardenmarkt Elst heeft gevormd”, aldus Johan Huitink,
voorzitter van het bestuur. “Het is een stukje
Elster cultuur, het leeft, er melden zich elk jaar
nieuwe vrijwilligers aan. In de tweede wereldoorlog had de markt een belangrijke functie om
te overleven en uit het rapport ‘Man en Paard’
blijkt dat hij ook van economische betekenis is.”
De markt is rond 1900 enorm gegroeid door-

De Elster Paardenmarkt in 2018.

dat een comité van vooraanstaande lieden een
paardenverloting ging organiseren. De verloting
is weer terug én er is nog veel meer te doen. De
paardenmarkt trekt nog steeds zo’n 40.000 bezoekers, waaronder heel veel jeugd. Ondanks
de drukte zijn er weinig ongeregeldheden. De
mensen komen om een fijne tijd te hebben.
Aandacht voor dierenwelzijn
De Elster Paardenmarkt is één van de drie in
Nederland waar nog echt gehandeld wordt.
“Vorig jaar waren we de grootste. En we zijn
het verst in paardenwelzijn en wat we daaraan
doen”, zegt Do Witjes van het bestuur. “Alle
paarden moeten een chip hebben en een dierenarts controleert ze stuk voor stuk. De dieren
staan op stro en hebben voldoende water.” Johan vult aan: “De meeste handelaren brengen
dat zelf mee, maar zo’n 20 tot 30 procent doet
dat niet. Daarom hebben we gezegd: wij zorgen
zelf voor water, hooi en stro voor alle dieren.”
Ook staan de paarden, pony’s en ezels korter
op de markt. De markt begint dit jaar pas om
5.00 uur.

Foto’s: Ellen Koelewijn

Het bestuur van de organiserende stichting, v.l.n.r. Johan Huitink, Do Witjes en Luuk van Mullem,
poserend bij het standbeeld met het Gelderse paard, de fokker, de koopman en het meisje.
Vroeg uit de veren
Wil je de handel echt meemaken, dan moet
je er dus vroeg bij zijn. De organisatie zorgt
tegenwoordig voor een veilige opstelling: er
staan barriers tussen paarden en publiek. Do:
“Dat is van belang bij het grote aantal bezoekers. Die vinden paarden prachtig. De basisscholen zijn vrij en de paardensport krijgt weer
een stimulans. Wat veel mensen niet weten, is
dat Outdoor Gelderland is ontstaan in Elst, in
de voormalige Europahal op het Europaplein.
Ach, het is gewoon een mooie dag om mensen
in contact te brengen met dieren, op een welzijnsvriendelijke manier.” Vroeger was het begin
september ook kermis en stond er een danstent. Nu komen er naast paardenhandel ook bij:
de historische Elster Paarden Marktloterij, de
enige Elster Mik, marktkramen op de paardenmarkt, oude ambachten, activiteiten op het plein
voor het gemeentehuis, de warenmarkt en aan
het einde van de warenmarkt de Ewijkse Trekkerclub. Johan vult aan: “Het is de bedoeling om
het evenement geleidelijk weer te laten groeien.
En ja, misschien komt de kermis wel terug? We
gaan het zien.”

Bestaansrecht blijft
De Elster Paardenmarkt staat sinds 2014 op de
lijst Immaterieel Erfgoed van Unesco. Johan:
“Dat verleent status aan het evenement, ook al
is de markt controversieel vanwege het dierenwelzijn. Meer evenementen hebben daar trouwens last van. Daarom zijn er landelijke bijeenkomsten van het Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed om kennis en ervaring uit te wisselen.
Zo blijven we meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. De publieke opinie is
erg bepalend tegenwoordig, met alle emotie op
social media. Daar proberen we op in te spelen.
De Elster Paardenmarkt heeft zeer zeker nog
bestaansrecht.”
Sinds 2010 ligt de organisatie in handen van
een stichting. De gemeente faciliteert een aantal zaken. Behalve het stichtingsbestuur helpen
ook zeven commissieleden met de organisatie.
Do: “We hebben er weer jonge mensen bij gekregen. Daar zijn we erg blij mee. In totaal zijn
er zo’n 50 tot 70 mensen betrokken bij de organisatie. Het is dan ook een geweldig evenement
waar we met z’n allen trots op zijn!”

Moet u binnenkort naar het gemeentehuis om bijvoorbeeld uw rijbewijs op te halen of aan te vragen? Let dan op! De ingang van de receptie is door de werkzaamheden aan de achterzijde van het
gemeentehuis (adres: ’t Fort 4, Elst). Voor vragen over (jeugd)zorg, werk en inkomen kunt u terecht
in het Ambtshuis aan de Dorpsstraat 8. Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld de openingstijden op www.overbetuwe.nl

Dinsdag
16 juli

Vierdaagse
dresscode:
BLAUW!

“Of je nu wel of niet wandelt, kom in het blauw en feest mee!”
Uit verhalen van haar in Nijmegen studerende dochter
weet ze wat een enorme happening de Vierdaagse
is. Zelf heeft Patricia Hoytink-Roubos geen ervaring
met het grootschalige wandelevenement. Ze kijkt
er dan ook erg naar uit om in haar nieuwe rol als
burgemeester van Overbetuwe de gezelligheid, het
enthousiasme en de verbroedering tijdens Blauwe
Dinsdag te ervaren.
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor Blauwe
Dinsdag in volle gang, vertelt burgemeester HoytinkRoubos. “Zo heb ik net nog een e-mail gekregen over het
cadeautje voor de Overbetuwse wandelaars. Die ontvangen
we traditiegetrouw de vrijdag voor de Vierdaagse op het
gemeentehuis, want het is natuurlijk niet niks om in vier
dagen 120 tot 160 kilometer te wandelen.”
Het verschil maken
Blauwe Dinsdag is onder andere ontstaan vanuit de wens
om Overbetuwe nadrukkelijker te profileren als gemeente
waar het prachtig wonen, werken én wandelen is. “De
Vierdaagse komt natuurlijk niet in elke gemeente voorbij.

“Blauwe Dinsdag krijgt steeds meer
een vaste plek bij inwoners”

52.330

47.000
wandelaars kunnen
in totaal meedoen

12.142

Feestvieren
“Blauwe Dinsdag is er overigens niet alleen voor de
wandelaars”, zegt de burgemeester. “Uit de gesprekken
met bijvoorbeeld jubilerende echtparen is me duidelijk
geworden, dat Blauwe Dinsdag steeds meer een vaste
plek krijgt bij onze inwoners. Ook van mensen die
helemaal geen directe link met het wandelen hebben. En
zo is het ook bedoeld. Of je nu wel of niet meewandelt,
Blauwe Dinsdag is vooral ook een dag van feest en
samen plezier maken. Daar gaat het om!”

40.188
wandelaars ontvingen
meteen hun startbewijs

5.330

mensen moesten de
loting afwachten

Blauwe outfit
Naar goed gebruik verschijnt het voltallige college tijdens
de eerste Vierdaagse-dag op het bordes in Elst om de
wandelaars persoonlijk te begroeten en ondersteunen.
“Ik heb begrepen dat daar sinds de invoering van
Blauwe Dinsdag ook een blauwe outfit bij hoort”, zegt
burgemeester Hoytink. “Aan die traditie doe ik graag
mee. En ik hoop dat veel inwoners hetzelfde doen!”

Patricia Hoytink-Roubos, burgemeester Gemeente Overbetuwe

(Bron: Nijmegen Online)

Wandelweetje
aanmelders voor de
103e Vierdaagse

Dat is echt wel iets bijzonders. Met Blauwe Dinsdag geven
we hier extra aandacht aan”, aldus de burgemeester.
“Daarnaast willen we de wandelaars natuurlijk een hart
onder de riem steken en hen een onvergetelijke dag in
onze gezellige doorkomstdorpen bezorgen. Daarmee
maken we het verschil.”

mensen mogen helaas
niet deelnemen

Blauwe Dinsdag-fotokader
Bent u regelmatig op Facebook actief? Laat zien dat u Blauwe Dinsdag viert. Geef
uw profielfoto tijdelijk een blauw tintje met het speciale Blauwe Dinsdag-fotokader!

Hoe werkt het?
Klik op ‘profielfoto bijwerken’,
Ga naar ‘fotokader kiezen’ en zoek op
‘Blauwe Dinsdag’.
Ook je Facebookheader en -video’s kun je
een blauw tintje geven!

Maak uw Vierdaagse-herinnering
tastbaar!
Loopt u dit jaar mee met de Vierdaagse? Of bent u van plan om de
wandelaars aan te moedigen in Oosterhout of Elst? In deze twee
Overbetuwse doorkomstdorpen kunt u zich op Blauwe Dinsdag op een
leuke manier laten fotograferen.
In Oosterhout en Elst zijn
op de eerste wandeldag
van de Vierdaagse Blauwe
Dinsdag-vrijwilligers
aanwezig met een grote,
blauwe polaroid.
Wilt u graag feestelijk op
de foto? Meld u dan bij de
vrijwilligers, kijk door de
blauwe polaroid, lach uw
stralendste Vierdaagselach en ‘klik!’, uw foto is
gemaakt. Even wapperen
en u krijgt uw foto meteen
mee. Een super leuke
herinnering aan een
ongetwijfeld fantastische
Blauwe Dinsdag!

vandaag is blauw
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Tijdelijke verkeersmaatregelen op 15 en 16 juli 2019 i.v.m. Vierdaagse
MAANDAG 15 JULI
Tijdelijke wegafsluitingen maandag 15 juli 2019 Elst
Vanaf 17.30 uur is de Dorpsstraat in Elst ter hoogte van de
Batouwe apotheek/ Wagenmakersstraat en de Oranje Nassaustraat afgesloten voor alle verkeer. Deze tijdelijke afsluiting
zal duren tot 01.00 uur of zoveel korter als noodzakelijk is.
DINSDAG 16 JULI
Tijdelijke wegafsluitingen dinsdag 16 juli 2019
I.v.m. de Vierdaagse zijn op dinsdag 16 juli 2019 de volgende
wegen van 03.00 uur tot 19.00 uur of zoveel korter als noodzakelijk afgesloten voor alle verkeer:
Oosterhout:
Waaldijk, Dorpsstraat, Gansstraat, Peperstraat, Vredesplein,
Oosterhoutsestraat, Stationsstraat,
Slijk-Ewijk:
Valburgsestraat, Tielsestraat
Valburg:
Tielsestraat, Valburgeweg,
Elst:
Valburgseweg, Lange Dreef, Kerkeakkers, Valburgseweg,
Dorpsstraat, Rijksweg Zuid, Eshofsestraat, Van Oldenbarneveltstraat, Spoorlaan, Industrieweg Oost, Bemmelseweg,
Rijksweg Noord, Dauw, Regenboog, Ceintuurbaan, Rijkerswoerdsestraat, Kampsestraat, De Broekakkers, Lingewal, Sillestraat, Breedlersestraat
De Nieuwslag in Elst is op dinsdag 16 juli i.v.m. de doorkomst
van de Vierdaagse niet bereikbaar in de ochtenduren. Wij verzoeken u leveranciers e.d. van deze tijdelijke wegafsluiting op
de hoogte te brengen.
Op diverse locaties in Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout
zijn parkeerverboden ingesteld voor beide zijden van de weg.
Deze parkeerverboden zijn ter plaatse met borden aangegeven. Tevens is voor deze wegen de wegsleepregeling van de
gemeente Overbetuwe van kracht hetgeen ook ter plaatse
met borden is aangegeven. Politie en gemeente zullen indien
noodzakelijk hierop handhaven.
Stremmingen doorgaand verkeer gemeente Overbetuwe
I.v.m. de doorkomst van de Vierdaagse zijn op dinsdag 16 juli
2019 de plaatsen Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout maar
zeer beperkt bereikbaar vanaf 03.00 uur.
Bereikbaarheid Industriepark De Aam en Merm Elst:
Industriepark de Aam en Merm zijn op dinsdag 16 juli a.s. alleen bereikbaar via de A325, afslag Elst. De Industrieweg Oost
zal vanaf de rotonde de beschikking hebben over één rijbaan.

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

Doorgaand verkeer via de Rijksweg Noord en een gedeelte
van Rijksweg Zuid is gestremd.
Westeraam In Elst:
Bewoners binnen de ring Ceintuurbaan, Regenboog en Dauw
worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 15 juli buiten deze ring te parkeren, eventueel parkeren in de parkeergarage.
Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen.
Wijk Eshof In Elst:
Bewoners van de wijk de Eshof worden verzocht hun auto i.v.m.
woon-werkverkeer op maandagavond 15 juli buiten deze wijk
te parkeren, eventueel kunt u parkeren in de parkeergarage.
Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen. Ook
kunt u tot 05.30 uur via de Stationsstraat, Marga Klompelaan,
Taminiausingel naar de Rijksweg Zuid richting A15.
Wijk Molenzicht In Valburg:
Bewoners van wijk Molenzicht in Valburg worden verzocht
hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 15 juli
te parkeren buiten hun wijk. De Tielsestraat is dinsdag 16 juli
vanaf 03.00 uur afgesloten. U kunt via de Reethsestraat richting Rijksweg Zuid de snelweg A 15 bereiken en u kunt via de
Noordzijde van Valburg via Heteren de A50 bereiken.
De Vang en een gedeelte van het fietspad wordt gebruikt als
calamiteitenroute.
Gansstraat En Peperstraat In Oosterhout:
Bewoners van de Gansstraat en de Peperstraat worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 15
juli ten zuiden van de Gansstraat, richting de Waaldijk te parkeren. De ontsluiting vindt plaats via de Waaldijk richting Herveld.
Slijk-Ewijk
De Dorpstraat wordt afgesloten vanaf de hoek Clara Fabriciuspark / Paulstraat richting Oosterhoutsestraat.
Parkeren
Bezoekers van de zomerfeesten en de Vierdaagse kunnen hun
auto parkeren in de P&R parkeergarage gelegen bij het station
te Elst, deze parkeergarage is te bereiken via de
Energieweg.
Woon-werkverkeer richting Arnhem/Nijmegen A325, A15 en
A50 op dinsdag 16 juli 2019.Bent u woonachtig ten noorden
(Arnhemse zijde) van de lijn Dorpsstraat, Valburgseweg, Kerkeakkers, Lange Dreef en Valburgseweg en Tielsestraat, dan
kunt u het best richting Driel en/of Heteren rijden en hier uw
weg vervolgen via de A325 of A50 en A15.
Bent u woonachtig ten zuiden van genoemde lijn dan adviseren wij u te rijden richting Nijmegen via de Rijksweg Zuid en bij

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.

de afslagen naar de A15 uw weg te vervolgen. Via de Weteringsewal is een beperkte mogelijkheid de Rijksweg Noord
over te steken richting Weteringsewal/Lingestraat/A325.
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Overbetuwe.
Het is op grond van bovenstaande verordening verboden een
standplaats en/of verzorgingspost in te nemen op dinsdag 16
juli 2019 langs de Vierdaagse route door de gemeente Overbetuwe zonder geldige vergunning. Dit geldt ook voor het plaatsen van toiletten en allerlei andere zaken op gemeentegrond.
Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders van de
gemeente.
Gezien het aantal lopers tijdens de Vierdaagse verzoeken wij
aan de kijkers om niet op de weg te komen en de lopers zoveel
mogelijk doorgang te verlenen. Om elkaar te treffen adviseren
wij u om af te spreken bij de centrale rustplaats aan de Lange
Dreef te Elst.
Muziek
Langs de route zullen militaire muziekkorpsen optreden ter
hoogte van: Ambsthuis Elst, Viersprong Valburg, Pannenkoekhuis Slijk-Ewijk en bij de R.K. kerk te Oosterhout. U mag in een
straal van 100 meter van deze orkesten geen andere muziek
draaien en/of veroorzaken, deze orkesten ondervinden daar
veel hinder van. Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders.
Als u langs de route zelf muziek draait wilt u dat dan melden
via email: omgevingsloket@overbetuwe.nl. Tevens vragen wij
u rekening te houden met de omgeving, niet iedereen is gecharmeerd van harde muziek.
Bewoners Calamiteitenroutes
Er is een aantal calamiteitenroutes in de kernen van doorkomstplaatsen van de Vierdaagse in de gemeente Overbetuwe. Deze zijn:
Elst: Vanaf ingang Dorpsstraat, Rijksweg Zuid en Lange Dreef
tot Kerkeakkers.
Valburg: Vanaf Tielsestraat, Stationsstraat, Broekstraat en Julianastraat.
Oosterhout: Vanaf de Oosterhoutsestraat, Krakenburgsestraat en de Dijkstraat richting Waaldijk en de Stationsstraat.
Wij verzoeken u in deze straten op dinsdag 16 juli 2019 NIET
TE PARKEREN m.u.v. parkeervakken tenzij dat anders is aangegeven d.m.v. bebording.
Flyeren en het ophangen van spandoeken tijdens de doortocht
van de Vierdaagse op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe is verboden.

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);
-	Herveld, Het Dorpsplein 22, het bouwen van een sportzaal en
het verbouwen van het dorpshuis, activiteit bouwen, HOV-190570 (21-06-2019);
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);
- 	Driel, Elster Grindweg 18, het slopen en herbouwen van een
bijgebouw, HOV-19-0283 (25-06-2019);
- 	Heteren, kadastraal bekend Gemeente Heteren, Sectie F,
perceelnummer 294 (Poort van Midden Gelderland Blauw
ongenummerd), het vestigen van arbeidsmigranten, HOV-191337 (24-06-2019);
- 	Heteren, Renkumse Veerweg 3, het realiseren van een doorbraak door de stortdam, HOV-19-0932 (24-06-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Zetten, Fliertsestraat, kadastraal bekend gemeente Valburg,
sectie B, nummer 2486, het verbreden van de sloot, HOV-191477 (20-06-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

woensdag 3 juli 2019

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
- Elst, Ambtshuislaan 16, het realiseren van een overkapping
aan de voorzijde, HOV-19-1480 (22-06-2019);
- Elst, Hemelrijk 17, het plaatsen van een dakkapel, HOV-191532 (26-06-2019);
- Elst, Stier 32, het realiseren van een terrasoverkapping, HOV19-1482 (22-06-2019);
- Elst, Stier 38, het plaatsen van een dakkapel, HOV-19-1519
(26-06-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
MELDINGEN MILIEUDIENST ODRA
Locatie, omschrijving besluit, zaaknummer (datum acceptatie);
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
volledige melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:
-	Elst, Edisonweg 8, het veranderen van het bedrijf, 195298115
(19-06-2019);
-	Oosterhout, Rietgraafsingel 8, het veranderen van het bedrijf,
195299887 (25-06-2019)
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.

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
ELST
- Nacht van Elst, 15-07-2019, gemeente Overbetuwe, Elst;
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
- Outdoorconcours De Hoefslag, 14 juli 2019, De Hoefslag,
Vogelenzangsestraat 10
ELST
-	Nacht van Elst, 15 en 16 juli 2019, Gemeente Overbetuwe,
plein voor Gemeentehuis, Dorpsstraat 67

OOSTERHOUT
-	Nacht van Oosterhout, 15 en 16 juli 2019, muziekvereniging
Con Amore, café Merkus Dorpsstraat 12
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:
-	OBS de Esdoorn, Pleinfeest, 6 september 2019, Chopinstraat
3, Elst

VERKEERSMAATREGELEN
OOSTERHOUT:
In verband met de Nacht van Oosterhout gelden de volgende
verkeersmaatregelen.
Afsluiten voor het verkeer de volgende straat:
- Gedeelte van de Dorpsstraat tussen de Breeacker en de van
Woerkomstraat
De afsluiting is geldig vanaf maandagavond 15 juli 2019 vanaf
21.30 uur tot de volgende dag 16 juli 13.00 uur, of zoveel korter
dan noodzakelijk.

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.

