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Salma Bensiali geïnstalleerd als
nieuwe kinderburgemeester
Op woensdagmiddag 29 mei is Salma
Bensiali geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Overbetuwe. Een jaar
lang zal hij de burgemeester geregeld
vergezellen bij officiële gelegenheden en
opkomen voor de belangen van kinderen
in de gemeente.
De gemeente vindt contacten met haar jongste inwoners belangrijk. Daarom heeft zij een

kinderburgemeester aangesteld. Die gaat alle
kinderen van de gemeente Overbetuwe bij verschillende gelegenheden vertegenwoordigen
en komt op voor de belangen van kinderen.
Salma Bensiali is de opvolger van David. Ze zit
in groep 7 van basisschool de Wegwijzer in Elst.
Het komend jaar gaat ze aan de slag om meer
aandacht te vragen voor de Gehandicapten
Dag, het behouden van bijen en het tegenaan
van zwerfafval.

FotoSusan

Zwemmen met de Pinksteren
Openingstijden De Helster tijdens het Pinksterweekend:
Zaterdag 8 juni geopend voor recreatief zwemmen alle leeftijden van 14.00-16.00 uur
Zondag 9 juni 1e Pinksterdag gesloten
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag geopend voor gezinszwemmen van 10.00-12.30 uur en
voor recreatief zwemmen voor alle leeftijden van 13.30-16.00 uur geopend.
Overige openingstijden www.dehelster.nl

Kennismaken

Zwemdiploma’s

De komende weken staan voor mij ,
vooral in het teken van kennismaken en
zoveel mogelijk praten met inwoners.
Om te horen waar u zich mee bezighoudt, waar u zich voor wilt inzetten en
wat er bij u leeft.

Eeuwig trouw
Heel speciaal vond ik de ontmoeting op 23 mei
jl. met zo’n 25 bruidsparen die (meer dan) 50
jaar zijn getrouwd. Bij elkaar in heel 2019 zijn
in Overbetuwe 220 echtparen meer dan tienduizend jaar getrouwd.

Jong geleerd
Onze nieuwe kinderburgemeester Salma Bensiali helpt bij het praten met én luisteren naar
de kinderen in onze gemeente. Salma volgt
kinderburgemeester David op. We vinden het
belangrijk dat kinderen op zo’n manier extra
betrokken zijn bij hun omgeving en de gemeente kan verrijken met mooie ideeën.

75 jaar vrijheid
We staan niet alleen stil bij onderscheidingen
en jubilea. De activiteiten in Overbetuwe rond
4 en 5 mei hebben indruk op mij gemaakt. Bijvoorbeeld de estafette met het bevrijdingsvuur
die de bevrijding van Nederland symboliseert
en een belangrijke overgang vormt van het
herdenken op 4 mei naar het vieren van de
vrijheid op 5 mei.

Bijzonder betrokken
We hebben veel vrijwilligers in onze gemeente
die zich extra betrokken voelen bij hun omgeving. Heel fijn en ook bijzonder om mee te
maken vond ik daarom de uitreiking van 13 Koninklijke Onderscheidingen aan inwoners die
zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben
gemaakt voor de gemeenschap. Het is een
eer om er één te krijgen, maar ook een eer om
deze uit te mogen reiken.

In 2019 en 2020 herdenken we de oorlog en
vieren we 75 jaar vrijheid. In de hele provincie worden activiteiten georganiseerd om stil
te staan bij de gebeurtenissen van toen. Alles
komt samen in het programma ‘Gelderland
Herdenkt – 75 jaar vrijheid’. De focus ligt niet
alleen op het verleden, maar ook op het heden
en de toekomst. Het is aan huidige en nieuwe
generaties om lessen te trekken uit het verle-

Zaterdag 1 juni is er in De Helster weer
afgezwommen voor het A-diploma:

den. Te beseffen dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.
Nieuwe ontmoetingen
De komende weken staan er weer volop activiteiten in de verschillende kernen van Overbetuwe op de agenda. Wellicht zie ik u daar? Ik
kijk er naar uit!
Hartelijke groet,
Patricia Hoytink-Roubos
Burgemeester gemeente Overbetuwe

Renske ten Brink, Emma de Boer,
Sem van Ingen, Noura Abo Zeed,
Farah Rashid, Nithilan Anandkumar,
Nina Jacobs en Faye Yuen.
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

Wijzigingen afvalinzameling
Wijziging datum afvalinzameling
groene gft-containers 2e Pinksterdag
Op maandag 10 juni (2e Pinksterdag) worden
géén groene gft-containers leeg gemaakt. De
vervangende dag is op zaterdag 8 juni (zie
ook de afvalwijzer).
Wijziging datum inzameling oud papier
2e maandag van de maand
Op maandag 10 juni wordt in Elst géén oud
papier ingezameld (2e Pinksterdag). De vervangende dag voor het aanbieden van oud
papier is dinsdag 11 juni (zie ook de afvalwijzer).

Nieuwe app en website:
mijnafvalwijzer.nl
De gemeente Overbetuwe kondigt een
app aan: http://www.mijnafvalwijzer.nl.
Op deze nieuwe app en website vindt u
alle informatie over afval. Ook kunt u een
persoonlijke afvalkalender - op postcode
en huisnummer - uitprinten.
Op de site komen onder andere de
volgende onderwerpen ter sprake:
- Afvalkalender op postcode en huisnummer;
- Openingstijden van het afval- brengstation;
- Scheiden van afval: wat hoort waar.

De app of website is altijd actueel. Wijzigingen
in het ophaalschema, bijvoorbeeld door sneeuw
of een technisch mankement aan de vuilniswagen, worden meteen verwerkt in het overzicht.
Het is dan gelijk duidelijk wanneer het nieuwe
ophaalmoment is. Daarnaast kunt u een herinneringsbericht instellen voor de verschillende
ophaalmomenten.
Downloaden app
De Afvalwijzer kunt u gratis downloaden in de
Apple App store en de Google Playstore.
U vindt dezelfde informatie op de website
http://www.mijnafvalwijzer.nl.

Mantelzorgcafé met
het thema Autisme
Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe
organiseert op maandagavond 17 juni
2019 een mantelzorgcafé met als thema
autisme. Deze avond is bedoeld voor
de mantelzorgers die betrokken zijn
bij de zorg voor partner, kind of naaste
met autisme of een stoornis die daaraan verwant is.
Gastspreker
Mevrouw Sandra Krekel, van Krekel Autisme
Coaching, een ervaren coach en trainer, zal
deze avond de aanwezigen meer vertellen
over de oorzaken van autisme en de gevolgen waarmee de patiënt en de omgeving kunnen worden geconfronteerd. Sandra Krekel

geeft tips hoe de betrokkenen hier het beste
mee om kunnen gaan en hoe ze ondersteund
kunnen worden. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aanmelden gewenst
De entree is gratis. Wel graag van tevoren
even aanmelden. Dit kan telefonisch: 0481350050, of via de mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl
Het mantelzorgcafé vindt plaats in de Ruimte,
Sint Maartensstraat 32 B in Elst en duurt van
19.30 uur tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur staat
de koffie klaar.
U bent van harte welkom!

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

Wijziging inzameling oud papier 8 juni
Hemmen/Zetten
Op zaterdag 8 juni (2e zaterdag van de
maand) wordt in Hemmen/Zetten géén oud
papier ingezameld. De vervangende dag voor
het aanbieden van oud papier is zaterdag 15
juni.
Nieuwe locatie textielcontainers Zetten
De 2 textielcontainers van het Julianaplein
zijn verplaatst naar de parkeerplaats op de locatie Schweitzerpark 2 te Zetten bij De Wanmolen.

‘Snelheid’, rij met je hart
Net iets te hard rijden lijkt niet erg. Toch
is de kans op een ongeluk veel groter als
je een paar kilometer te hard rijdt. Vooral
binnen de bebouwde kom. Daarom start
op 1 mei de verkeersveiligheidscampagne Snelheid.
Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van
verkeersongevallen. Vooral op provinciale
wegen en binnen de bebouwde kom houden
automobilisten zich slecht aan de snelheids-

limieten. Wel 40 tot 60% van de automobilisten rijdt regelmatig harder dan de maximumsnelheid (inschatting van SWOV). In het
bijzonder gaat daarbij de aandacht uit naar
de veelvoorkomende ‘kleine overtredingen’
tot 10 à 15 km boven de limiet. Daar vindt de
meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn
de gevaren het grootst.
Kijk voor meer informatie op:
www.daarkunjemeethuiskomen.nl/snelheid

Gratis APK check voor uw toeslagen
Binnenkort controleert de Belastingdienst weer uw recht op toeslagen en
stelt zij de definitieve beschikking hiervan vast. Veel mensen weten niet dat
ze zelf veranderingen met betrekking
tot hun inkomen of huishouden moeten
doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen. De regels zijn ingewikkeld en verschillen per toeslag. De vrijwilligers van
het Toeslagenspreekuur geven u hierover
graag advies en bieden zij hulp en ondersteuning.
Voor wie
Het Toeslagenspreekuur is bedoeld voor inwoners van de gemeente Overbetuwe met een
laag inkomen. Getrainde vrijwilligers helpen u
bij het aanvragen of wijzigen van de toeslagen
van de Belastingdienst.
Soorten toeslagen
Veel inwoners van de gemeente Overbetuwe

hebben te maken met verschillende soorten
toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan zorgtoeslag,
huurtoeslag, kinderopvang toeslag of kindgebonden budget. Omdat de Belastingdienst uw
gegevens achteraf controleert,
wordt niet altijd het juiste bedrag uitbetaald.
Daardoor loopt u de kans dat u toeslagen moet
terugbetalen of bestaat er juist nog recht op een
nabetaling.
Afspraak maken
Op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur
kunt u hiervoor zelf een afspraak maken.
Bel met 085-0406066 of mail:
belastingspreekuur@fortewelzijn.nl.
De afspraken voor het Toeslagenspreekuur
vinden eens per veertien dagen plaats op de
maandagochtend.
Ons adres is de Wieken, prinses Irenestraat 49,
6661EA in Elst.

WegWijs in eigen dorp
In Elst en Driel zitten twee fietstoerclubs. De clubs bestaan uit recreatieve
wielerliefhebbers die graag in groepsverband fietsen. Omdat er verschillende groepen
binnen de clubs zijn, is het mogelijk om op eigen niveau te fietsen.
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
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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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 - 056 15 95.
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, Wageningsestraat 15, het omkleden van containers,
activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-190801 (28-05-2019);
-	Elst, Dorpsstraat 67, het veranderen van de gevel, activiteit
bouwen, HOV-19-0750 (27-05-2019);
-	Elst, Energieweg 2, acceptatie asbesthoudende transformatoren, activiteiten omgevingsbeperkte milieutoets (OBM) en
milieu neutrale wijziging, zaakid 195289472 (22-05-2019);
-	Elst, Kraaiekamp 19, het wijzigen van het raam in de dakkapel,
activiteit bouwen, HOV-19-1152 (28-05-2019);
-	Herveld, St. Willibrordusstraat 2, het verbouwen van de Sacristie, activiteiten bouwen, HOV-19-1155 (27-05-2019);
- 	Oosterhout, Waaldijk 36; omgevingsbeperkte milieutoets
(OBM) voor het bouwen van een varkensstal, zaakid
195297755
-	Slijk-Ewijk, Valburgsestraat 45, het plaatsen van een kunstwerk, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV19-0865 (24-05-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);
-	Driel, Van den Burgstraat 1, het brandveilig gebruiken van een
pand, activiteit brandveilig gebruiken, HOV-19-0329 (27-052019);

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:
-	Andelst, Tielsestraat 195, het oprichten van Brink Hoveniers,
zaakid 195297890, AIM-nummer: A7c7bgqmbfc (22-05-2019);
-	Elst, Energieweg 2, het veranderen van het bedrijf, zaakid
195290161, AIM-nummer A6kimxrvqrj (23-05-2019);
-	Elst, Langstraat 2, het wijzigen van barenbrug landbouw- en
natuurbeheer b.v., zaakid 195297364, AIM-nummer: A7a2j9fwv1w (20-05-2019);
-	Heteren, Polderstraat 11, het veranderen van een autobedrijf,
zaakid 195274942, AIM-nummer A57vy2epxyu (24-05-2019);
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.

VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Jantje Beton Buitenspeeldag, 12-06-2019, ZwanenbloemBerenklauw;

Tegen dit besluit kunt u beroep instellen. Ook kunt u gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen*****.

HETEREN
-	Zomerfeest (afsluiting schooljaar), 27-06-2019, OBS De Klimboom, Schaapsakker 1;
-	Speelweek Fun4Kids, 12-08-2019 t/m 16-08-2019, Stichting
Fun4Kids Week, Dorpsstraat 5;

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

OOSTERHOUT
-	Nacht van Oosterhout, 15-07-2019 en 16-07-2019, Muziekvereniging Con Amore, Dorpsstraat 12;

-	Elst, Chopinstraat 3, het realiseren van twee tijdelijke noodlokalen, HOV-19-0655, 6 weken (27-05-2019);
-	Elst, Vogelzang 25, het bouwen van twee woningen, HOV-191138, 6 weken (27-05-2019).

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

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Elst, Breedlersestraat 7, het uitbreiden van dagrecreatieve
activiteiten, HOV-18-2055 (24-05-2019);
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, Europaplein 1, het wijzigen van de indeling van de kelder, HOV-19-1226 (24-05-2019);
-	Elst, Valburgseweg 129, het verbouwen van een schuur tot
woning met zorgfunctie, HOV-19-1220 (23-05-2019);
-	Herveld, Hoofdstraat 165a, het vergroten van een schuur/
loods, HOV-19-1227 (24-05-2019);
- 	Slijk-Ewijk, Dorpsstraat 14, het plaatsen van een tuinhuis,
HOV-19-1235 (27-05-2019);

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Buurtfeest, 15-06-2019, bewoners Slangenkruid, Slangenkruid
t.h.v. huisnrs 2 t/m12;
-	Jantje Beton Buitenspeeldag, 12-06-2019, bewoners, Zwanenbloem-Berenklauw;
ELST
- Buurtfeest, 15-06-2019, bewoners Kreeft, Vierslag Midden;
HETEREN
- 	Midsummernight Markt, 21-06-2019, Ondernemersvereniging
Heteren, gedeelte Dorpsstraat, Flessestraat en O.L. Vrouwestraat;
- Collectevergunning, 16-06 t/m 22-06-2019, Stichting Fun4Kids,
OOSTERHOUT
-	Zomerspektakel, 28-06 t/m 30-06-2019, Gezamenlijke Verenigingen Oosterhout, terrein achter café Merkus, Dorpsstraat 12
SLIJK EWIJK
-	Theater Over en Weer, 13-06 t/m 15-06-2019 en 20-06 t/m

22-06-2019, Stichting Theater Over en Weer, uiterwaarden
Slijk-Ewijk;
ALLE KERNEN
-	Sponsorloop De Nacht van de Vluchteling, 16-06-2019, Stichting Vluchteling, diverse kernen.
WET OP DE KANSSPELEN ( EVENEMENT, DATUM,
AANVRAGER, LOCATIE)
Besloten is toestemming te geven voor de volgende kansspelen
aan:
-	Loterij-Zomerspektakel, 30-06-2019, Gezamenlijke Verenigingen Oosterhout, terrein achter café Merkus, Dorpsstraat 12,
Oosterhout;
STANDPLAATS
Besloten is een standplaatsvergunning te verlenen aan:
-	Formaggi Olandesi, met kaas en eieren, Dorpsplein Herveld
vanaf 08-06-2019
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:
-	De Hoendrik, 10-06 t/m 15-06-2019, SJOC-avondvierdaagse/
Pleinfeest, Dorpsplein 22, Herveld;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving, Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERKEERSMAATREGELEN
ELST
In verband met het evenement Overbetuwe zingt mee gelden
onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen;
De onderstaande straten zijn afgesloten voor het verkeer.
-	Dorpsstraat ter hoogte van de Wagenmakersstraat tot de hoek
Oranje Nassaustraat
De afsluiting is geldig op 9 juni 2019 vanaf 15.00 uur tot het einde
van het evenement .
-	De Oranje Nassaustraat ter hoogte van de horecagelegenheid
Bonte Veren
De afsluiting is geldig op 9 juni 2019 vanaf 08.00 uur tot einde
van het evenement.
In verband met het evenement Elst op Stelten gelden onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen
De onderstaande straten zijn afgesloten voor het verkeer.
- Hoek Irenestraat / Grote Molenstraat
- Dorpsstraat vanaf de hoek Grote Molenstraat
- Grote Molenstraat vanaf de hoek Rijksweg Noord
- Korte Kerkstraat bij de hoek Pr. Irenestraat
- Oranje Nassaustraat bij de hoek Pr. Irenestraat
- Kleine Molenstraat bij de hoek met Kostverloren
- Van Hogendorpstraat bij de hoek van Limburg Stirumstraat
- Valburgseweg voor de hoek Zulpichhof
- Willemstraat bij splitsing met de Smidsstraat
- Willemstraat
- Halve Morgen t.h.v. het Fort
- Wagenmakersstraat t.h.v. het Fort
De afsluiting is geldig op 10 juni 2019 van 08.00 uur tot 22.00
uur.
Er geldt een parkeerverbod met afsleepregeling voor de volgende straten.
- De gehele Dorpsstraat
- De Oranje Nassaustraat tot de hoek Pr. Irenestraat
- De Halve Morgen

woensdag 5 juni 2019

- De Kleine Molenstraat tot de hoek Kostverloren
- Van Hogendorpsstraat tot de hoek van Limburg Stirumstraat
- De Smidsstraat
- De Willemstraat tot de hoek Smidsstraat
- De Valburgseweg tot aan de Zulpichhof
- De Wagenmakersstraat thv het ’t Fort
- Voorbij de ingang bij de parkeerplaatsen van de Limburg Stirumstraat, dus alleen de parkeervakken in de straat vrijhouden
Dit is geldig op 10 juni 2019 van 08.00 uur tot 22.00 uur.
HETEREN:
In verband met het evenement Midsummernight Markt gelden
onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen

De onderstaande straten zijn afgesloten voor het verkeer.
- Dorpsstraat bij t- splitsing met De Haantjes
- Flessestraat bij t-splitsing met de Narcissenstraat
- Flessestraat bij t-splitsing met de Kastanjelaan
- Onze lieve Vrouwestraat bij t-splitsing met De Rauwendaal
Dit is geldig op 21 juni 2019 van 13.00 uur tot 23.00 uur.
Er geldt een parkeerverbod met afsleepregeling voor de volgende straten.
-	Gedeelte Dorpsstraat tussen het "Wapen van Heteren" en
Onze Lieve Vrouwestraat 2;
-	Gedeelte Flessestraat tussen t-splitsing met Beemdhof en
Flessestraat 10.

Dit is geldig op 21 juni 2019 van 13.00 uur tot 23.00 uur.
DRIEL
In verband met een evenement gelden onderstaande tijdelijke
verkeersmaatregelen;
De onderstaande straat is afgesloten voor het verkeer en er geldt
een parkeerverbod
- Slangenkruid Driel
Deze afsluiting en het parkeerverbod is geldig op 15 juni 2019,
van 12.00 uur tot 24.00 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.

