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Taxus aanmelden kan dit jaar
tot en met donderdag 22 augustus
De jaarlijkse inzamelingsactie van
stichting Taxus Taxi verloopt voorspoedig. Op dit moment zijn al meer
dan 2050 chemotherapieën gerealiseerd door het ophalen van het landelijke taxussnoeisel. Uit de eenjarige
naalden van de taxus wordt dé basisgrondstof voor chemotherapieën gehaald. “We zijn goed op weg, maar we
zijn er nog niet”, vertelt Werner Toonen
van Taxus Taxi. De inzamelingsactie
loopt door tot en met 23 augustus. Uw

snoeisel aanmelden kan nog tot en met
donderdag 22 augustus.
Draagt u ook een groen steentje bij?
Voor inwoners is het ook mogelijk om taxussnoeisel in te zamelen en bij te dragen aan
het initiatief voor de strijd tegen kanker. Bij de
gemeente kunt u een grote tas (big bag) ophalen om het snoeisel in te verzamelen.
Op www.taxustaxi.nl leest u wanneer en hoe
u het beste kunt snoeien.

Subsidie Energiebesparing
Eigen Huis weer open
Bent u eigenaar én bewoner van een woning en wilt u energiebesparende maatregelen uitvoeren? De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is binnenkort
weer beschikbaar. De subsidie stimuleert
het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.
De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats. Dit betekent dat
de subsidie vanaf 2 september 2019 weer kan
worden aangevraagd. Er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die nà publicatie
van de regeling uitgevoerd worden. Om voor
de subsidie in aanmerking te komen, moeten
er minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning worden uitgevoerd. Een andere voorwaarde is dat de bestaande woning eigendom
en hoofdverblijf is van de aanvrager, of dat deze
het hoofdverblijf wordt na renovatie en als voor
de betreffende woning nog niet eerder subsidie

is verstrekt vanuit de SEEH. Tot en met 2020
bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84
miljoen.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor
isolatiemaatregelen. De regeling InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt namelijk uitgebreid naar isolatie.

Voor meer informatie over deze subsidie en
maatwerkadvies voor de verduurzaming van
de woning, kunnen inwoners van de gemeente
Overbetuwe een bezoek brengen aan Loket
Duurzaam Wonen. In Overbetuwe is het Loket
iedere woensdagmiddag geopend tussen 13.30
en 17.00 uur (inloopspreekuur): 't Fort 4 te Elst.
Meer informatie over het Loket Duurzaam Wonen vindt u op www.duurzaamwonenplus.nl.
Voor een kleine vraag aan Loket Duurzaam Wonen Plus is het mogelijk contact op te nemen via
het telefoonnummer van de gemeente: 14 0481
of via e-mail naar info@duurzaamwonenplus.nl.

Afscheid wethouder Jan van Baal
Jan van Baal neemt op vrijdag 23 augustus afscheid als wethouder van de gemeente
Overbetuwe. De afgelopen vijf jaar heeft hij zich als wethouder met hart en ziel ingezet voor Overbetuwe. Om deze periode op een feestelijke en passende wijze af te
ronden is er een afscheidsreceptie.
Het afscheid vindt plaats op vrijdag 23 augustus van 15.00 tot 17.30 uur in Zalencentrum
De Hoendrik (Het Dorpsplein 22 in Herveld).
Tussen 15.45 en 16.00 uur is het officiële afscheid. Daarvoor en daarna bent u in de gelegenheid om Jan van Baal persoonlijk de hand
te schudden.

Van een baan bij Defensie naar
eigenaresse van een succesvolle
start-up in bedrijfskleding
Bij Hendriks bedrijfskleding in Heteren
kan je sinds 2018 terecht voor bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkschoenen, bedrukken en
borduren. Eigenaresse Femke Hendriks
begon ooit met het bedrukken van kleding en droomde er stiekem van om daar
haar werk van te maken. Na hard werken, het maken van lastige beslissingen
en hulp gericht op ondernemers is haar
droom nu haar baan geworden. Omdat
we het als gemeente belangrijk vinden
om startende ondernemers te helpen,
hebben we Femke gevraagd hoe zij haar
bedrijf heeft opgestart.
Het bedrukken van kleding en bedrijfskleding
begon voor Femke als een hobby. In 2017 begon ze haar bedrijf vanuit huis naast haar baan
bij Defensie, maar dat werd toch wel erg druk.
Zou ze haar baan na 18 jaar als beroepsmilitair opzeggen en het avontuur aangaan? Was
dit echt wat ze wilde? Paste deze keuze binnen
haar gezinsleven? Zou het financieel allemaal
gaan lukken? Dat was een lastige keuze.
Femke hakte de knoop door en besloot met
Hendriks bedrijfskleding verder te gaan. Ze
kreeg daarbij hulp van een coach en deed mee
aan een traject waarbij ze leerde wat er alle-

Wilt u de afscheidsreceptie van wethouder
Jan van Baal bijwonen? Meld u dan aan door
een e-mail te sturen naar: kabinet@overbetuwe.nl. Jan van Baal heeft te kennen gegeven een goed doel te willen koppelen aan
zijn afscheid: Jeugd Vakantie Werk HerveldAndelst, Stichting SJOC Avondvierdaagse
Scouting De Spoorzoekers Herveld.
Jan van Baal wordt als wethouder opgevolgd
door Brigitte Faber-De Lange. Zij wordt tijdens de gemeenteraad op 3 september geïnstalleerd als wethouder.

maal komt kijken bij het opstarten van een
nieuwe onderneming. Daar kwamen hele praktische dingen voorbij, zoals het maken van een
business model, maar ook het ontdekken van je
sterke kanten.
Alle begin is moeilijk
“Het is zeker niet altijd makkelijk om je eigen
onderneming te starten”, aldus Femke. “Je komt
soms voor dichte deuren te staan en dan moet
je toch positief blijven. Daar is doorzettingsvermogen voor nodig. Je moet blijven investeren.
Niet alleen financieel, maar ook in het vergroten
van je netwerk en in je eigen ontwikkelingen”.
“Sta je stil, dan kom je nergens”. Natuurlijk doe
je ook wel eens dingen die later niet de beste
keuze blijken te zijn. Dat is niet erg. Daar leer je
alleen maar van.

Femke noemt timemanagement als belangrijk
punt: “Als je je werk leuk vindt, werk je al gauw
meer dan je in de gaten hebt. Je bent als zelfstandig ondernemer flexibeler, maar moet niet
vergeten ook je rust te pakken.” Je kunt niet alles alleen doen. Daarom is het goed sommige
diensten uit te besteden. Zo doet een zelfstandig ondernemer de administratie van Hendriks
bedrijfskleding. “Omdat ik weet hoe het is als
ZZP’er, kunnen we goed overweg. Zo kunnen
we elkaar helpen.” Inmiddels is ze met haar bedrijf verhuist naar een pand op bedrijventerrein
Heteren, dealer geworden van een aantal grote
merken en bezig met investeren in nieuwe apparatuur zoals een industriële borduurmachine.
“Met behulp van het coachingstraject heb ik leren berekenen of dit een goede investering is.
Opstarten kost veel geld en ook al moet je soms
een sprong in het diepe wagen, je kan je geld
maar een keer uitgeven.“

Blijf dromen
Blijf je energie krijgen van je eigen onderneming?
Vergeet dan niet om jezelf doelen te stellen. Doelen moeten haalbaar zijn, het helpt je om ergens
naartoe te werken. Het betekent niet dat je geen
successen boekt als je de door jouw gestelde
doelen niet haalt. Kijk terug naar de afgelopen
periode om te zien welke vooruitgang je hebt
gemaakt. Door regelmatig deel te nemen aan
trainingen en cursussen zorg je dat je jezelf blijft
ontwikkelen op verschillende gebieden.
Femke maakte een carrièreswitch en heeft nu
een start-up in bedrijfskleding in Heteren (www.
hendriksbedrijfskleding.nl).
Ondernemersschool Overbetuwe helpt je graag om ook
jou klaar te stomen voor het zelfstandig
ondernemerschap. Schrijf je in voor de
Ondernemersschool vanaf 3 september 2019 via
www.overbetuwe.nl/ondernemersschool.
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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

Gaat u mee naar het Democratiefestival?
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus
vindt op het eiland Veur Lent bij Nijmegen het Democratiefestival plaats. Burgemeester Hoytink-Roubos bezoekt het
festival op vrijdag 30 augustus en nodigt
50 inwoners van Overbetuwe uit om samen met haar mee te gaan. Gaat u mee?

Jong en oud
Het Democratiefestival is voor jong en oud. Er
zijn kidszones, excursies, sportveldjes en programmaonderdelen speciaal voor kinderen.
Personen jonger dan 16 jaar mogen het terrein
alleen betreden onder begeleiding van een ouder en/of voogd.

Wat is het Democratiefestival?
Op het Democratiefestival vieren en ervaren de
deelnemers de democratie. Dat we in een land
leven waar iedereen zijn of haar mening mag
geven, waar verschillen mogen zijn en waar we
samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms
ook is. U kunt het festival op eigen gelegenheid
bezoeken, maar u kunt dus ook samen met
andere inwoners van Overbetuwe én de burgemeester gaan: samen over democratie praten
en het festival meemaken.

Kajsa Ollongren, Hugo Borst, Eric Corton
Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse
Zaken is van de partij, evenals staatssecretaris
Stientje van Veldhoven voor Infrastructuur. En
onder anderen publicist Hugo Borst, historicus
Maarten van Rossem, kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer en schrijver Herman Pleij.
De presentatie is in handen van Eric Corton,
Eva Cleven, Ajouad el Miloudi en Anita Witzier.
Muziek komt van de Tante Joke Karaoke Band,
Merol, Danny Vera en Donna Fraser en Band.
Het eerste Democratiefestival is een initiatief
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Meer informatie: www.democratiefestival.nu.

Festivalsfeer
Iedereen is welkom om opinies te wisselen,
praktische tips te delen, inspiratie op te doen of
een gezellige dag te hebben in een informele
festivalsfeer. Er zijn debatten, workshops, lezingen en excursies, muziek en cabaret. Een ontspannen festival in zomerse sfeer waar mensen
elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan
en kunnen genieten van muziek.

Aanmelden
Bent u 1 van de 50 inwoners die met burgemeester Patricia Hoytink-Roubos meegaat?
Meld u dan snel aan via democratiefestival@
overbetuwe.nl. Na aanmelding ontvangt u aanvullende informatie over het vervoer en het programma.

Trainingsdagen met tips voor langer
fietsplezier voor senioren

Recreatief zwemmen in de zomer
Rooster van zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus

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.
alle leeftijden
alle leeftijden*

Donderdag

13.30 - 16.15

alle leeftijden

Vrijdag

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

volwassenen incl.
volwassenen
alle leeftijden
alle leeftijden*

Zaterdag

gesloten

Zondag

10.00 - 12.30** gezinszwemmen
13.30 - 16.00 alle leeftijden

Zet het alvast in uw agenda
Dinsdag 8 oktober
Start –en eindpunt: SPERO Elst
Donderdag 10 oktober in Hemmen
Start –en eindpunt: de Oude School Hemmen
±10.00 – 15.30 uur
De Fietsersbond organiseert samen met
gemeente Overbetuwe twee edities van ‘de
Fietsschool voor senioren’. Het belooft een
leuke en gezellige dag te worden.

Deelnemers kunnen door deze dag prettiger,
comfortabeler en veiliger blijven fietsen. Dat
vinden in ieder geval de senioren die deze
dagen eerder bezochten: een aangename
leerzame dag!
U kunt zich nu al opgeven op de website van
de Fietsersbond: www.fietsersbond.nl
Deelname: €5,00 inclusief (incl. koffie/thee en
lunch bij museumboerderij Den Tip).

* 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

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

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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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, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie H, nummer 518 (Tielsestraat 168), het vervangen van het rioolgemaal
Andelst, activiteit bouwen fase 2, HOV-19-1653 (02-08-2019);
-	Elst, Dorpsstraat 40, het plaatsen van een zonwering, activiteit
maken van reclame, HOV-19-1037 (30-07-2019);
-	Elst, Bataaf 7, het uitbreiden van een woning, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1738 (01-08-2019);
-	Elst, Boogschutter 5, het plaatsen van een dakkapel, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1684
(02-08-2019);
-	Elst, Boogschutter 9, het plaatsen van een dakkapel, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1683
(02-08-2019);
-	Elst, Boogschutter 11, het plaatsen van een dakkapel, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1682
(02-08-2019);
-	Elst, Griend 29, het wijzigen van een voorportaal, activiteiten
bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-19-1416 (01-082019);
-	Elst, Industrieweg, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N,
nummer 4776, het aanleggen van twee inritten, het maken van
een uitweg, HOV-19-1639 (01-08-2019);
-	Elst, Mussenbergstraat 3, het verbouwen van een kapschuur
tot een mantelzorgwoning (huisnummerbesluit Mussenbergstraat 5), activiteit bouwen, HOV-19-1340 (01-08-2019);
-	Elst, Snodenhoeksestraat kadastraal bekend gemeente Elst,
sectie I, nummer 3993 (huisnummerbesluit Snodenhoeksestraat 16a), het bouwen van een woning, activiteit bouwen,
HOV-19-1426 (30-07-2019);
-	Elst, Stier 32, het realiseren van een terrasoverkapping, activiteit bouwen, HOV-19-1482 (30-07-2019);
-	Heteren, Renkumse Veerweg 3, het realiseren van een doorbraak door de stortdam, activiteiten uitvoeren van werken geen
bouwwerk zijnde en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-0932 (30-07-2019);
-	Oosterhout, Stationsstraat 10 en 10a, het bouwen van twee
woningen, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,
HOV-19-1274 (30-07-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
BESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum
verzonden);
-	Heteren, Flessestraat 20, het bouwen van een schuur, activiteit bouwen, HOV-19-1796 (31-07-2019);
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);
-	Elst, Stier 38, het plaatsen van een dakkapel, HOV-19-1519, 6
weken, (29-07-2019);
-	Andelst, Kerkstraat 10, het aanpassen van het gebouw t.b.v.
bewoning, HOV-19-1147,
6 weken (29-07-2019);
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);
-	Andelst, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie G, nummer 2924, het realiseren van 35 appartementen, HOV-19-1809
(26-07-2019);
-	Driel, kadastraal bekend gemeente Driel, sectie C, nummers
2438 en 2439 (Kerkstraat 40, 40b en 42), het realiseren van
2 woningen in een bestaand gebouw, HOV-19-1801 (25-072019);
-	Elst, 1e Weteringsewal ong (kadastraal bekend gemeente
Elst, sectie I, perceelnummer 316), het aanleggen van tijdelijke
in- en uitritten voor het aanbrengen viaduct, HOV-19-1828 (3007-2019);
-	Elst, De Wuurde ongenummerd (kadastraal bekende gemeente Elst, sectie M, perceelnummer 1883), het bouwen van een
woning, HOV-19-1797 (25-07-2019);
-	Elst, De Wuurde ongenummerd (kadastraal bekend gemeente
Elst, sectie M, perceelnummer 1885), het bouwen van een
woning, HOV-19-1797 (25-07-2019);
-	Elst, De Wuurde 14, het splitsen van de woning, HOV-19-1824
(29-07-2019);
-	Elst, Valburgseweg 16c, het aanbrengen van reclame op de
voorgevel, HOV-19-1825 (29-07-2019);
-	Elst, Zoetendaal 91, het uitbouwen van een woning, HOV-191812 (27-07-2019);
-	Heteren, Flessestraat 20, het bouwen van een schuur, HOV19-1796 (25-07-2019);
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 38, het starten van een bedrijf, 1952101858
(30-07-2019)
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.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
DRIEL
-	Dropping parachutisten Driel, 22-09-2019, Pathfinder
Parachute Group UK, Drielse Rijndijk;
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen (plaats, evenement, datum, aanvrager, locatie)
ELST
-	De Gelreman triatlon, 24-08-2019, Gelreman, recreatieterrein
Rijkerswoerdseplassen, Park Lingezegen, fietspad RijnWaal;
-	Buurtfeest Zonnegloren Elst, 17-08-2019, bewoners,
Zonnegloren huisnr. 25;

Sandwichborden ( evenement, datum, aanvrager, locatie)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van sandwichborden:
-	Innovate Festival 2019, 30-09 t/m 07-10-2019 Hoffman Outdoor Media, grondgebied Elst en grondgebied Driel, Heteren
en Randwijk;
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.
Zie algemene tekst over bezwaar. ****
Voor informatie: team Vergunningen en Handhaving,
Omgevingsloket tel. 14 0481.

VERKEERSMAATREGELEN
DRIEL
In verband met de speelweek in Driel gelden de volgende
verkeersmaatregelen:
Afsluiting van de volgende straten:
• Het Hofplein
	De afsluiting is geldig van 12 augustus 2019 8.30 uur tot en
met 16 augustus 2019 15.30 uur;
•	Gedeelte van de Doctor A.W. Ausemsstraat tussen
Oldenhof en Van den Burgstraat
	De afsluiting is geldig van 14 augustus 2019 8.30 uur tot 15
augustus 2019 23.00 uur.
Voor het volgende plein geldt een parkeerverbod met
afsleepregeling:
• Hofplein
	Het parkeerverbod is geldig op 13 augustus 2019 00.00 uur tot
15 augustus 2019 00.00 uur.
ELST
In verband met een evenement gelden de volgende verkeersmaatregelen:
Afsluiting van de volgende straat:
• Zonnegloren
	De afsluiting is geldig op 17 augustus 2019 van 14.00 uur tot
24.00 uur, of zoveel korter dan noodzakelijk.

OVERIG
COMMISSIE NAAMGEVING.
Op 14 augustus 2019 om 16.00 uur zal in het gemeentehuis in
Elst een openbare vergadering van de commissie naamgeving
plaatsvinden. De agenda is als volgt samengesteld:

Agenda:
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Mededelingen/Ingekomen stukken
4. Verslag 14 maart 2018
5.	Benoeming en aftreden commissieleden.
		Aftredend: voorzitter Jan van Baal
		Benoemen: plaatsvervangend roulerend lid namens de
Stichting Dorpsraad Zetten-Hemmen.
6. Kennisgeving van de besluiten Heuveltje en Deursteek
7.	Benoemen nieuwe openbare ruimte over het spoor en deel
uit makend van de Notenlaan.
8.	Benoemen pad dat Ceintuurbaan en de 1e Weteringswal
verbindt en de daarop volgende brug over de Linge.
9. Benoemen Tunnel Rijksweg-Noord kruising met het spoor
10. Benoemen spoorwegovergang Weteringswal
11.	Wil Dinnissen koppelen aan een openbare ruimte te Driel, of
opnemen in reservelijst.
12. Rondvraag
➜

woensdag 7 augustus 2019
13. Sluiting
Iedereen kan tijdens de commissievergadering het woord voeren
over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Als u het

woord wilt voeren, moet u dit bij voorkeur op de dag vóór de
vergadering voor 16.00 uur bij de secretaris van de commissie,
de heer G. Jakobs melden, tel.14 0481.
U kunt voor uzelf, maar ook namens een belanghebbende, een

groepering of een organisatie spreken. De totale spreektijd is dertig minuten. Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u van de voorzitter
van de commissie maximaal vijf minuten het woord.

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.

