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De jeugd speelt de toekomst

Concordia Driel in het zonnetje gezet door de Gemeente Overbetuwe

Dinsdagavond 27 augustus nam muziekvereniging Concordia Driel een cheque in
ontvangst van de gemeente Overbetuwe.
Aanleiding was het 100-jarig bestaan en het

jubileumdoel van de vereniging om een instrumentenkoffer bij elkaar te sparen. Tijdens een
feestelijk moment overhandigde Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder de cheque ter waarde
van € 2.500 aan voorzitter Jerke Kloek.

De vereniging, die afgelopen mei haar ivoren
bestaan vierde, heeft zich als doel gesteld om
een gezond tweede centennium tegemoet te
gaan. Cruciaal hiervoor is voldoende nieuwe
(jeugd)leden. Om kinderen te enthousiasmeren
wil de vereniging hen de kans bieden om zelf
muziek te maken op allerlei soorten instrumenten. De zeer verouderde instrumenten die vereniging hiervoor nu beschikbaar heeft, zijn ver

Zwemdiploma’s

Meepraten over uw eigen leefomgeving,
daar doet u toch ook aan mee?
Afgelopen week is bij ongeveer 6300 inwoners van Overbetuwe een uitnodiging
voor een enquête op de deurmat gevallen. Met de enquête onder deze grote
groep inwoners wil de gemeente beter
begrijpen wat er in uw straat, buurt en
dorp speelt.
Hoe inwoners het wonen en leven in hun buurt
ervaren, en hoe ze contact hebben met elkaar.
En ook wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen. Als wethouder heb ik ‘leefbaarheid in
de kernen’ als een van mijn aandachtsgebieden. Ik hoop dan ook dat u meedoet met dit onderzoek, als u de uitnodiging heeft ontvangen.
De gemeente Overbetuwe wil graag voor iedereen een leefbare en veilige woonomgeving. Zodat mensen prettig kunnen wonen en
samenleven. Daarin krijgen inwoners zelf ook
steeds meer een rol. Inwoners, andere betrokkenen zoals bedrijven en organisaties, en de
gemeente werken samen om de leefbaarheid
verder te versterken. Iedereen die bij een dorp
of buurt is betrokken, kan zo vanuit haar of zijn
rol een bijdrage leveren.
Naast de resultaten van de enquête kijkt de ge-

meente ook naar de cijfers over bijvoorbeeld
gezondheid, werk, onderwijs, bevolkingsopbouw. Verder gaan we het gesprek aan met
inwoners, en ook met politie, basisscholen,
woningbouwcorporaties, welzijnswerk en andere belangrijke organisaties voor het dorp. Dit
biedt straks per dorp en per wijk een overzicht
van kansen en kwetsbaarheden. Als het dorp
dit wil, kunnen we samen een agenda maken
waar we samen aan gaan werken.
De inwoners van Valburg ontvangen geen uitnodiging: daar hebben we namelijk vorig jaar
al een enquête gehouden. Veel inwoners van
Valburg deden toen mee. Ook hebben verschillende organisaties een waardevolle bijdrage
geleverd. Dit heeft informatie opgeleverd over
de vragen en behoeften van de inwoners, en
over de kracht en verbondenheid van Valburg.
In Valburg zijn groepjes inwoners samen met
gemeente en organisaties nu bezig met het bedenken van oplossingen voor bijvoorbeeld een
onderwerp als eenzaamheid.
Graag gaan we ook in de andere dorpen op
deze manier aan de slag: Door u als inwoner
te betrekken bij het beleid en de invloed op uw

onder de maat. Zowel de kwaliteit als de aantrekkingskracht van de instrumenten past niet
meer in deze tijd.
Met deze subsidie kan Concordia hun muziekkoffer met een collectie van nieuwe instrumenten uitbreiden. Dit sluit perfect aan bij het project
‘Meer muziek in de klas’ en het idee om muziekverenigingen actief te betrekken bij muziekonderwijs op de basisscholen.

Het schooljaar is begonnen en de eerste
zwemdiploma’s zijn alweer uitgedeeld in
De Helster:
Geslaagd voor het A-Diploma:
• Jolie Schwachöfer
• Kimmy Nguyen
• Romy Becker
eigen leefomgeving. geeft dat energie! Energie waarmee we samen mooie zaken kunnen
realiseren binnen uw dorp of kern. We willen
graag samenwerken op onderwerpen waar bij
u als inwoners energie zit. Dat geeft volgens
ons de beste oplossingen en dus een nog
mooiere leefomgeving!
Dimitri Horsthuis-Tangelder
Wethouder gemeente Overbetuwe

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.
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 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.

SGO-Overbetuwe Scootmobiel fotopuzzeltocht
Alweer voor de zesde keer organiseert de
Stichting Gehandicapten Platform Overbetuwe (SGO) de Scootmobiel fotopuzzeltocht. De titel is wat misleidend want
ook (elektrische) rolstoelers, handbikes
of iemand met een aangepaste fiets zoals een driewieler of tandem mogen meedoen. Je hoeft het niet alleen te doen want
ook een begeleider (partner, vriend(in) of
(klein)kind is van harte welkom. Doe mee
en meld je aan voor deze super gezellige
tocht. Deelname is geheel gratis.
Net als de eerste keer starten we vanuit het restaurant De Klomp, aan de Rijksweg-Noord 129
te Elst, maar niet voordat we een heerlijke bak
koffie en gebak hebben gekregen.
Het grootste deel van de route van circa 10
kilometer gaat langs én vervolgens door Park
Lingezegen en we eindigen in Elst in de 'De
Ruimte'. Waar we weer getrakteerd worden op
een drankje met pannenkoeken, zoveel we op
kunnen en zolang het beslag strekt!
Het onderwerp van deze puzzeltocht is, hoe kan
het ook anders als de route door Park Lingezegen loopt, de natuur! Het gaat vooral over (on)
kruiden en vogelsoorten. Tip: dit wetende kunt u

zich hierop al voorbereiden.
De middag wordt afgesloten met het bekendmaken van de uitslagen van de puzzeltocht met
daarop aansluitend de prijsuitreiking en de wisselbeker.
We verwelkomen u graag op zondagmiddag 8
september om 12:30 in restaurant de Klomp.
Aanmelden kan, bij voorkeur, via de mail: puzzeltocht@sgo-overbetuwe.nl, maar is niet verplicht.
Voor meer informatie: 06-53845306 (Andreas
Ladestein). Stichting Gehandicapten Platform
Overbetuwe (SGO).

Samen in gesprek over autisme met Inloopcafé Overbetuwe
behulp van brain blocks
Het Sociaal Kernteam organiseert op
maandagavond 23 september om 19.30
uur in Elst de bijeenkomst ‘Samen in
gesprek over autisme’.
Deze bijeenkomst is voor ouders, familie en
mantelzorgers van mensen met autisme.
Doel van de avond is om meer begrip en inzicht te krijgen in het autisme. Daarnaast is
het de bedoeling om informatie met anderen
uit te wisselen en te leren van elkaar.
Brain Blocks
Met Brain Blocks als visueel hulpmiddel gaan
we in gesprek over autisme. Hoe werkt het
in een hoofd met autisme en hoe werkt het
in een hoofd zonder autisme? Wat zijn de
verschillen? Hoe kun je als je in contact met
iemand met autisme gaat, hier mee omgaan?
Wat werkt wel of niet?

Marian Eijkenaar, consulent autisme van het
Expertisecentrum van MEE Gelderse Poort
begeleidt deze avond.
Aanmelden
Er kunnen een beperkt aantal deelnemers
meedoen. Bij grote belangstelling willen we
de avond herhalen. Meld u aan vóór 18 september via e-mail: s.swagten@kernteamsoverbetuwe.nl. Wilt u in de e-mail aangeven
met hoeveel personen u komt? U krijgt dan
per e-mail de locatie van de avond toegezonden.

Heb jij behoefte aan een luisterend oor of
zoek je informatie? Wil je je ervaringen
delen en contact maken met lotgenoten
die net als jij kampen met psychische
problemen? Of ervaar je eenzaamheid?

Kom dan gerust eens langs bij het nieuwe
inloopcafé Overbetuwe van het Sociaal Kernteam van de gemeente Overbetuwe. De sfeer
is ongedwongen, er hoeft niets, maar je mag
uiteraard wél zelf een actieve bijdrage leveren.
Verschillende organisaties uit Overbetuwe
organiseren het “Inloopcafé”, maar de bezoekers bepalen zelf wat er gebeurt. Samen met
de bezoekers gaan we ook enkele thema bijeenkomsten organiseren.

In 2019 ben je nog van harte welkom op: 3 en
17 september, 1 en 15 en 29 oktober, 12 en 26
november en op 10 december.
Van 16.00 – 18.00 uur in:
Huis van de Wijk,
Prins Hendrikstraat 5A in Elst

Het Sociaal Kernteam en Mantelzorg Overbetuwe zoeken de samenwerking om het
aanbod rond het thema autisme af te stemmen. De avond is niet bedoeld voor professionals.

Loket Duurzaamheid is verhuisd
Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis is het loket Duurzaam Wonen, net
als de publieksbalies van het gemeentehuis, verhuisd naar ’t Fort nr. 4 in Elst. U
bent welkom bij het Loket Duurzaam Wonen op de woensdagmiddag van 13.30
uur tot 17.00 uur.

www.overbetuwevoorelkaar.nl
De digitale ontmoetingsplaats om
zorg te vragen én aan te bieden!
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Foto: Veteraan van dienst op
26 maart 2019 (midden),
Flight Commander Goodwin,
vanuit Lossie Mouth (Schotland)
speciaal hiernaar toe om te lopen.
Hij sprak van diep respect en
grote bewondering voor Team 31.

SUNSET MARCH
Op 20 september 1944 steken
Amerikaanse geallieerden
van de 82e Airborne Divison,
vanaf de plek waar nu de
stadsbrug De Oversteek
staat, noordwaarts rivier de
Waal over. Aan de overzijde
bevindt zich op dat moment
de bezetter. Tijdens hevige
beschietingen komen 48
geallieerden om het leven
bij deze Waalcrossing, die
onderdeel was van Operatie
Market Garden. Deze heroische actie werd verﬁlmd in
de Hollywood klassieker
“A Bridge Too Far”.
De in 2013 geopende stadsbrug
is genoemd naar deze
oversteek.
Sinds 19 oktober 2014 worden
de gevallenen dagelijks
herdacht door veteranen en
andere belangstellenden. Zij
lopen bij zonsondergang op de
brug de Sunset March.
De verlichting op “De
Oversteek” is heel speciaal. Er
staan 48 paren lichtmasten op
de brug, deze symboliseren de

48 gesneuvelden. De masten
gaan in wandeltempo paar na
paar aan. Iedere avond, als
het eerste paar lichtmasten
wordt ontstoken, loopt een
veteraan - rond het tijdstip van
zonsondergang - de Sunset
March mee in het tempo waarin
de lichten aan gaan.
De Sunset March is te
omschrijven met een drietal
kernwoorden: waardig,
respectvol en eenvoud.
De wandeling naar de overzijde
duurt ongeveer 12 minuten.
De mars is tevens een
eerbetoon aan de geallieerde
militairen die gevochten hebben
voor de vrijheid van Nederland
alsmede aan de veteranen die
in missies over de hele wereld
bijdragen aan vrede en vrijheid.
De dagelijkse mars wordt,
na het bereiken van de
overzijde van de Waal,
afgesloten met een eregroet
en een minuut stilte bij het
Waalcrossing-monument op de
Oosterhoutsedijk.
Team 31
De Sunset March wordt
uitgevoerd door veteranen,

veelal van Team 31. Dit team
bestaat uit 31 veteranen; 1
voor elke dag van de maand.
Maandelijks wordt hen verzocht
een dag voor de komende
maand uit te kiezen en op die
dag te acteren als “veteraan
van de dag”. Echter, door
omstandigheden kunnen zij
niet alle dagen van de maand
invullen. Dat geeft ruimte voor
andere veteranen uit Nederland
(of buitenland), om zich voor
de nog niet ingevulde dagen
via de website op te geven om
te lopen als “veteraan van de
dag”. Het moge echter duidelijk
zijn dat de dagelijkse mars niet
kan bestaan zonder de vaste
leden van Team 31. Zij vormen
de harde kern van de Sunset
March. Zij lopen, weer of geen
weer, het hele jaar door, zomer
en winter. Zonder hen zou de
Sunset March geen lang leven
zijn beschoren. Naast de
dagelijkse Sunset March zijn er
ook bijzondere Sunset Marches.
Enkele voorbeelden hiervan:
75 jaar vrijheid
Dit jaar, en komend jaar, zijn
er vele evenementen die in het
teken staan van 75 jaar vrijheid.
Sunset March werkt daaraan
mee.

EVENEMENTENKALENDER

Links staat Theo Neijenhuis en
rechts zit Jo Quaedvlieg.
Huissen en Gendt.

Foto van de lopers die Team31 hebben vertegenwoordigd
op 8 maart tijdens een bijzondere sunset march
(Foto: Jaleesa Derksen)

Zo zijn er tussen 22 februari
(de dag van het zware
bombardement op Nijmegen
in 1944) en 20 september (de
dag van de Waalcrossing en
de bevrijding van Nijmegen)
75 bijzondere Sunset
Marches georganiseerd voor
verenigingen, vriendengroepen,
scholen, etc.
Het grootste evenement zal dit
jaar echter op 21 september
plaatsvinden. Op die dag nodigt
burgemeester Hubert Bruls van
Nijmegen alle Nijmegenaren
(en anderen) uit om samen
de Sunset March te lopen.
Hierbij wordt op minimaal 5000
belangstellenden gerekend.

Regio Rivierengebied
Gelderland Herdenkt

Hieronder een overzicht van de evenementen voor de komende drie weken in september 2019
Datum

Evenement

Project Drager

Locatie

11 sept. 20:00u

Lopen Sunsetmarch
Door inwoners Oosterhout

Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

Brug De Oversteek aan de
Nijmeegse zijde

14 sept.
start vanaf 07:30 uur

Polentocht Driel

Luctor et Emergo

Driel

16 sept. 20:00 uur

Herdenkingsconcert door
Internationaal gelegenheidskoor

Vrijheidsmuseum, Beatrix Smit en
Dominicanenklooster

Dominicanenklooster Huissen, 20.00 uur
Entree: 5 euro

17 sept. 14:30u

Herdenking monument Looveer te Huissen
met tocht. Vertrek vanaf de Markt.

Exoduscomite

Looveer Huissen

19 sept. 15:00u

Opening Tentoonstelling van het Poolse
Legermuseum

Stichting Driel-Polen

Informatiecentrum De Polen van Driel
in de R.K kerk Driel

19 sept. 19:30u

Concert Agricola, Promyki Krakau

Commissie RK Kerk Driel

R.K kerk Driel

19 sept. 20:00u

Lezing over bevrijding Oosterhout

Hist. Kring Oosterhout – Slijk-Ewijk –
Valburg eo

Dorpshuis De Schakel

19-22 sept.

PL/UK Reenactors Kampement

Reenactors

Uiterwaarden Driel

20 sept.

Onthulling vliegtuigmonument

Gezamenlijke Comités 4 /5 mei in de
gemeente Neder-Betuwe

Nabij ABC terrein in Opheusden

20 sept.

Herdenking bij het monument op het
Vredesplein in Oosterhout

Herdenkingscomite Oosterhout

Vredesplein Oosterhout

21 sept. 11:00u

Onthulling Straatnaambord J. Towle

Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

Oosterhout

21 sept. 14:00u

Introductie rondleidingen ‘Huissen in de
frontlijn’ door WO2 gilde

Exoduscomite

Dominicanenklooster Huissen

21 sept. 15:00 - 16:15u Polenherdenking
Polenplein Driel

Stichting Driel Polen

Driel

21-sept. 19:00u

R.K Kerk Driel

Driel

Poolse mis

22 sept. 12:00 - 13:00u Dropping PathFinders
Bij de Achterstraat in Driel

Driel

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

21-sept. 19:00u
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Poolse mis

R.K Kerk Driel

Driel

22 sept. 12:00 - 13:00u Dropping PathFinders
Bij de Achterstraat in Driel
22 sept. 10:00u

Driel

Oecumenische dienst
Muzikaal omlijst door het chorus 82nd
Airborne Division (onder voorbehoud),
Con Amore en het St. Leonardus koor

Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

St. Leonarduskerk Oosterhout

22 sept. 12:30 - 13:30u Optocht met historische voertuigen naar
fotopaneel. Aansluitend onthulling fotopaneel
met oorlogsfoto’s

Comite 75 jaar bevrijding Oosterhout

22 sept. 14:30u

Exoduscomite

Dominicanenklooster Huissen

22 sept. 15:00 - 18:00u Sluiting Airborne Herdenkingen 2019 met
oversteek van de Rijn en muzikale optredens

Overbetuwe / Stichting Driel Polen

Uiterwaarden Driel

27 sept. 14:00u

Evacuatie herdenking Betuwe- Arnhem Beekbergen- Apeldoorn.
Met wandel/ﬁets en toertocht.

Exoduscomite

Start wandeltocht vanaf Huissen-centrum
naar Arnhem. Vanaf daar met speciaal
vervoer naar Beekbergen

29 sept. 14:30 uur

Onthulling Sherman tank uitbeelding.

Exoduscomite

Nabij herdenkingskapel op De Heuvel,
Hoek De Vergert - Heuvelsestraat in Bemmel

Presentatie WO2 in beeld tentoonstelling

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

Mantelzorgcafé: jongeren die opgroeien met zorg
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe
organiseert op maandag 16 september
een mantelzorgcafé met als thema Jonge
Mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat
één op de vier jongeren opgroeit met
ziekte en zorg in hun naaste omgeving.

hebben, over waarom we oog voor hen moeten hebben, wat daarbij de aandachtspunten
en valkuilen zijn en hoe ouders, familie en
professionals jonge mantelzorgers en hun
gezinnen kunnen ondersteunen. Els Jonker is
zelf opgegroeid als jonge mantelzorger.

Gastspreker
Onze gastspreker Els Jonker vertelt deze
avond wat ziekte en zorg voor kinderen en
hun ouders betekent. Zij is arts maatschappij
& gezondheid, jeugdarts en ambassadeur bij
JongeMantelZorg. Ze legt uit over wie we het

Voor wie?
Deze avond is voor iedereen die een jongere
kent die met ziekte en zorg opgroeit en iets
voor hen zou willen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan ouders, familie, leraren of sportleiders.

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.

Aanmelden
De entree is gratis. Wel graag van tevoren even aanmelden. Dit kan telefonisch:
085-0406066, of via de mail:
mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl

MANTELZORG OVERBETUWE

Het mantelzorgcafé vindt plaats in de Ruimte,
Sint Maartensstraat 32B in Elst.
De avond duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
U bent van harte welkom!

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

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

OPENBARE Mededelingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Andelst, Tielsestraat 227 (tracé Leigraafseweg tot aan gemaal
de Meijburg), het aanleggen van een rioolpersleiding, activiteit
uitvoeren van werk geen bouwwerk zijnde, HOV-19-1302 (2308-2019);
-	Elst, Harriët Freezerlaan 22, het plaatsen van een dakkapel,
activiteit bouwen, HOV-19-1731 (28-08-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Elst, Stier 38, het plaatsen van een dakkapel, activiteit bouwen,
HOV-19-1519 (29-08-2019).

2486, het verbreden van een sloot, activiteit uitvoeren werken
geen bouwwerk zijnde, HOV-19-1477 (30-08-2019).
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.

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

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie, omschrijving, zaaknummer, verlenging beslistermijn
(datum besluit verlenging);

-	Herveld, Bredestraat-Zuid 15, starten bedrijf fokken en houden
van sierpluimvee, 195289894 (26-08-2019);

-	Elst, Dorpsstraat 91-93 (kadastraal bekend gemeente Elst,
sectie K, nummer 5182), het realiseren van een nieuwbouw
winkel met appartement, HOV-19-1573, verlenging beslistermijn 6 werken (22-08-2019);
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen****.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);

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

-	Elst, Anna Blamanlaan 2, het plaatsen van een erfafscheiding
en een veranda, HOV-19-2044 (28-08-2019);
-	Elst, Rijksweg-Noord 29, het vervangen en verhogen van het
dak van een woning, HOV-19-2019 (28-08-2019);
-	Oosterhout, Oosterhoutsestraat 10a, het aanleggen van een
inrit, HOV-19-2037 (23-08-2019);
-	Valburg, Burgemeester van Lyndenpark 47, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde, HOV-19-2039 (26-08-2019);
-	Valburg, Tielsestraat 70 en 72, het kappen van 3 loofbomen,
HOV-19-2032 (24-08-2019);

-	Zetten, kadastraal bekend gemeente Zetten, sectie B, nummer

Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

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

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

De meldingsnotitie en de bijbehorende stukken kunnen gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien.
Om de melding in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Arnhem via het emailadres postbus@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)
OOSTERHOUT
- Circus Bossle, 14-10-2019 t/m 20-10-2019, Dorpsstraat 12;
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

woensdag 4 september 2019

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)

OOSTERHOUT
-	Tentfeesten Oosterhout + kermis, 20-09 t/m 23-09-2019,Caférestaurant Merkus Dorpsstraat 12;

DRIEL
-	Kermis Driel, 07-09 t/m 10-09-2019, Dorpsvereniging Driel,
Polenplein en deel Kerkstraat;

Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****

ELST
-	Buurtfeest Aureus/Bataaf, 07-09-2019, Aureus thv
huisnummers 101 t/m 111;
-	Special Sports Events, 15-09-2019, Sportpark De Pas,
De Pas 3;
HERVELD-ANDELST
-	Startfeest Clara Fabriciusschool, 06-09-2019, Clara Fabriciusschool, De Hoge Hof 8;
HETEREN
-	HeteRun, 06-10-2019, Stichting Heterun, Brede School ‘De
Vogeltuin’ Flessestraat 11-13-15-17;

Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERKEERSMAATREGELEN
DRIEL:
In verband met de Kermis in Driel gelden de volgende verkeersmaatregelen.
Afsluitingen:
- Polenplein
-	Kerkstraat (gedeeltelijk) vanaf hoek Patrijsstraat tot hoek Korte
Molenstraat
De afsluiting is geldig van 5 september 2019 17.00 uur t/m 11
september 2019 12.00 uur.

Parkeerverbod met afsleepregeling:
- Polenplein in Driel
Dit is geldig van 5 september 2019 17.00 uur t/m 11 september
2019 12.00 uur.
Elst:
In verband met een buurtfeest in Elst is de volgende straat afgesloten:
-	Aureus, ter hoogte van huisnummers 84 en 111 tot 78 en 101
De afsluiting is geldig op 7 september 2019 van 11.00 uur tot 8
september 2019 om 17.00 uur.
Valburg:
In verband met de Zomerfeesten Valburg gelden de volgende
verkeersmaatregelen.
Afsluitingen:
- Molenhoekplein
De afsluiting is geldig van vrijdag 6 september 2019 om 16.00
uur tot zondag 8 september 2019 om 23.00 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.

