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Heb jij een leuk idee of activiteit voor jouw 
buurt? Doe dan mee met Burendag op za-
terdag 25 september! Het aanmelden van 
een activiteit kan tot en met 15 augustus. Er 
is een vergoeding van maximaal € 400 mo-
gelijk vanuit het Oranjefonds. Forte Welzijn 
helpt graag bij de aanvraag.

Inspiratie
Op www.burendag.nl kan je een aanvraag doen 
of je laten inspireren voor ideeën voor de buurt. 
Er zijn veel mogelijkheden, zoals een straatbin-
go, samen de straat opfl euren, een vogelhuisje 
maken, samen koffi e drinken en onkruid verwij-
deren of het clubhuis nog gezelliger maken door 
samen te schilderen.

Hoe kan ik veilig Burendag vieren?
Ook op anderhalve meter afstand zijn er genoeg 

leuke en veilige activiteiten mogelijk. Let wel op 
de voorschriften vanuit de Rijksoverheid, het 
RIVM.

Forte helpt
Voor hulp bij de aanpak en/of de aanvraag kun 
je contact opnemen met één van de opbouwwer-
kers van Forte door te mailen naar info@forte-
welzijn.nl of te bellen naar 085 040 60 66.
Meer informatie over Forte is te vinden op 
www.fortewelzijn.nl. 

Vorige week besprak de gemeenteraad van 
Overbetuwe de ‘kadernota’. Daarbij gaan 
we met elkaar in gesprek over de koers van 
het volgende jaar en de jaren daarna voor 
de gemeente Overbetuwe. De behandeling 
van deze kadernota was voor mij een mooi 
moment om ook weer even de balans op te 
maken van de afgelopen periode. 

Zo hebben we het afgelopen jaar de positieve 
ontwikkelingen kunnen zien op ons armoede- en 
minimabeleid, door de invoering van de Mee-
doenregeling. Die regeling zorgt ervoor dat sport, 
cultuur en andere leuke activiteiten ook bereik-
baar zijn voor inwoners met minder inkomsten. 
Daarmee hebben we in het eerste jaar meer 
mensen kunnen bereiken dan met de oude re-
geling, en zo konden we in moeilijke tijden meer 
mensen mee laten doen in Overbetuwe.

Met Méér Muziek in de Klas hebben we kinde-
ren weten te raken door meer muziekonderwijs 
te realiseren in onze mooie gemeente. Een 
prachtige samenwerking met lokale muziekver-
enigingen, scholen en cultuuraanbieders. Iets 
waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Want 
we willen toch ook in de toekomst blijven genie-
ten van muziek?

Dat kunst verbindt, bleek maar weer tijdens de 
corona-periode met The Colorfi eld Performance 
in Park Lingezegen. Niet alleen een expositie 

waarbij kunstenaars elkaar ontmoeten, ook een 
prachtige plek waar onze inwoners op een laag-
drempelige manier kunnen ervaren wat kunst 
voor hen betekent. Dus pak de fi ets en neem 
eens een kijkje - of ga wandelen op een van de 
mooie Overbetuwse wandelpaden, zoals het XL 
Klompenpad Nederrijnsepad en maak dan de 
oversteek over de Rijn op het nieuwe elektri-
sche veer bij Heteren. 

Samen hebben inwoners in de diverse dorpen 
de afgelopen tijd veel mooie dingen mogelijk 
gemaakt met acties vanuit Overbetuwe Doet, 
zoals bloemenacties bij eenzame ouderen, re-
aliseren van speeltuinen, dorpskranten, groen 
in de dorpen en diverse digitale quizzen tijdens 
dorpsfeesten. Of ze wisten een Dorpendeal 
binnen te slepen zoals een toekomstvisie voor 
MOOIJ Slijk-Ewijk, Eiland in een WIJ-land. En 
daarnaast is Heteren op dit ogenblik ook druk 
bezig een dorpendeal binnen te slepen. Trots 
op al deze vrijwilligers die zoveel werk hebben 
verzet.

Als Overbetuwe hebben we de mogelijkheden 
van de bibliotheek kunnen uitbreiden door een 
extra servicepunt te openen in de Hoendrik in 
Herveld. En hopelijk hebben we nog voor het 
einde van het jaar in Driel een tweede extra 
punt. Hierdoor maken we lezen laagdrempelig 
en toegankelijk voor iedereen. Mooi om te zien 
dat we ook lokale schrijvers hebben die hun 
boeken in de bieb hebben liggen.

Zo creëren we gelijke ontwikkelkansen voor 
iedereen. We gaan voor een inclusieve maat-
schappij met een rijk cultureel klimaat. Een sa-
menleving waarin we elkaar verstaan en begrij-
pen, waarin ieder mens meedoet en zich kan 
ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn. Iets om met 
zijn allen trots op te zijn - een trots Overbetuwe!

Hartelijke groet,
Dimitri Horsthuis-Tangelder

Een trots Overbetuwe

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) organiseert op maandag 19 juli in sa-
menwerking met gemeente Overbetuwe een 
informatieavond over een nieuwe aanpak 
van zwerfafval in Herveld en Andelst. Komt 
u ook? De bijeenkomst is in Zalencentrum 
de Hoenderik in Herveld en start om 19:30 
uur, inloop is vanaf 19:15 uur. 

Zwerfafvalbrigades 
In Overbetuwe zijn er steeds meer mensen actief 
bezig met het opschonen van de omgeving, alleen 
of in groepjes. Onder het motto van ‘samen bereik 
je meer’ zijn SLG en de gemeente Overbetuwe in 
2018 al begonnen met het oprichten van zwerfaf-
valbrigades. Ook in Herveld en Andelst is het nu 
zo ver. Deze groepen van enthousiaste vrijwilli-
gers trekken er samen of alleen op uit om zwerfaf-
val te verzamelen. Dat geeft leuke contacten in de 
buurt én een schone omgeving. 
De gemeente is enthousiast over het concept van 
Zwerfafvalbrigades. Het is een waardevolle aan-

vulling op de al bestaande initiatieven om zwerf-
afval aan te pakken. Er zijn inmiddels al meer dan 
60 zwerfafvalbrigades opgericht in Gelderland.
Deelname is vrijblijvend en kost weinig tijd. De 
deelnemers spreken zelf af wanneer ze erop uit 
trekken, hoe groot de groepjes zijn en op welke 
locaties ze actief zijn. Voordat de brigade van start 
gaat krijgen de vrijwilligers arbo- en veiligheidsin-
structies van SLG. Ook ontvangen zij alle beno-
digde materialen. De gemeente zorgt voor afvoer 
van het afval.

Benieuwd? Kom dan naar de startbijeen-
komst!
Maandag 19 juli, Zalencentrum de Hoenderik, het 
Dorpsplein 22 in Herveld. Start: 19.30 uur van 
start, inloop vanaf 19.15 uur. De koffi e/thee staat 
klaar en iedereen is welkom!

Meer informatie en het aanmeldformulier vind u 
op: www.landschapsbeheergelderland.nl/zwerfaf-
valbrigade-herveld-andelst  

Meld je aan voor Burendag 

 Informatieavond zwerfafvalbrigade 
Herveld en Andelst

Ook nu de kroeg
 weer open is.

Wie een afvalzak naast de ondergrondse 
containers zet of ergens anders dumpt, ris-
keert een fi kse rekening van 138 euro.

Voor veel inwoners van Overbetuwe is gedumpt 
afval rond de ondergrondse afvalcontainers een 
grote ergernis. Heel begrijpelijk: rondslingeren-
de vuilniszakken vervuilen het straatbeeld en ze 
trekken ongedierte aan. Vuil trekt bovendien vuil 
aan, waardoor één zak al snel uitgroeit tot een 
bergje zakken. De handhavers van de gemeente 
Overbetuwe controleren daarom streng op ge-
dumpt afval. Ze zoeken uit van wie het afval is, 
en sturen daar de rekening heen.

Is de ondergrondse container vol of defect?
Maak  dan alstublieft een melding via de gratis 
Makkelijk Melden app of via de website www.
overbetuwe.nl of telefonisch via 14 0481.
En laat uw afval niet op straat achter. Want los-
liggend afval zorgt voor stank, ongedierte en 
zwerfafval. Op www.overbetuwe.nl/afval vindt u 

alle informatie over het inzamelen van afval en 
over de kosten.

Afval dumpen? 
De vervuiler betaalt de rekening!
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Op het mooie Landerij de Park in Elst werkt 
Chantal sinds 2015 bij team Kinderboerderij 
als assistent beheerder. Van het verzorgen van 
dieren tot het dagbeheer. Van het organiseren 
van de levende kerststal tot aan het begeleiden 
van stagiaires. Chantal kan al haar liefde en 
energie kwijt op het park. “De combinatie van 
buiten in de natuur én met mensen maakt mijn 
vrijwilligerswerk hier zo leuk. Ook zie je dat ge-
zinnen en opa’s en oma’s samen met (klein)
kinderen hier herinneringen maken. Ik vind 
het bijzonder dat ik daaraan bijdraag”, vertelt 
Chantal. Voordat ze hier als vrijwilliger aan de 
slag ging, heeft ze nog meer vrijwilligerswerk 
gedaan. Bij een verpleeghuis voor ouderen. Bij 
Forte Thuis met het begeleiden van gezinnen 
en bij het Vrijwilligerssteunpunt van Forte Wel-
zijn. “Ik zag toen ik bij het Vrijwilligersteunpunt 
werkte de vacature voor Landerij de Park voor-
bijkomen en wist dat dit echt iets voor mij was.”

Chantal vindt dat vrijwilligerswerk zo leuk is 

omdat je iets voor anderen kan betekenen en 
gewaardeerd wordt. 

Landerij De Park is een uniek centrum voor na-
tuurbeleving waar vrijwilligers en professione-
le organisaties samen zorgen voor ‘de meest 
verrassende middag in het groen’. Zij doen dit 
onder het motto ‘Zorg voor je eigen natuur!’. Er 
werken ruim honderd vrijwilligers op het park. 
Landerij de Park is altijd op zoek naar nieuwe 
mensen. Zo kun je aan de slag bij team Kin-
derboerderij, Tuin, Activiteiten, Natuurgidsen, 
PR, Onderhoud en Bouw, de Bijenstal of het 
Bestuur. Alle vacatures vind je op www.lande-
rijdepark.nl. 

Helpen of hulp nodig?
Wil je ook graag anderen helpen of zoek je 
hulp? Kijk dan op www.helpeninoverbetuwe.nl.
Wil je liever persoonlijk met iemand spreken? 
Bel dan naar 085 040 60 66 en vraag naar de 
vrijwilligerscoördinator van Forte.

Provinciale Staten van Gelderland hebben 
op 7 juli 2021 het inpassingsplan Railtermi-
nal Gelderland vastgesteld. Het inpassings-
plan maakt de aanleg van de railterminal, 
toegangsweg en landschappelijke inpas-
sing mogelijk. Samen met het inpassings-
plan heeft Provinciale Staten ook een be-
sluit genomen over de start van de formele 
onteigeningsprocedure. 

Ter inzagelegging
Het Inpassingsplan Railterminal Gelderland ligt 
van 14 juli tot en met 25 augustus 2021 samen 
met de volgende besluiten ter inzage:
• Het inpassingsplan Railterminal Gelderland 

van Provincie Gelderland (met de stukken die 
daarbij horen zoals het milieueffectrapport);

• De vergunning Wet natuurbescherming ge-
biedsbescherming van Provincie Gelderland;

• De ontheffi ng Wet natuurbescherming soorten-

bescherming van Provincie Gelderland;
• De waterwetvergunning van Waterschap Ri-

vierenland;
• Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder 

van de Omgevingsdienst regio Nijmegen.

De stukken liggen digitaal op www.railterminal-
gelderland.nl en op papier ter inzage bij Provin-
cie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Water-
schap Rivierenland. U kunt vanaf 15 juli tot en 
met 25 augustus beroep instellen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
Raad van State doet na ongeveer zes maanden 
uitspraak over eventuele beroepen.

De gemeenteraad op korte termijn besluit over 
een eventuele reactie op het inpassingsplan.

Meer informatie vindt u op www.railterminalgel-
derland.nl en op www.overbetuwe.nl/knoop38

Koeler in huis, koeler in het dorp én bijdra-
gen aan het milieu. Dat beoogt het Over-
betuwe Doet-project Zwervende Groendak 
van werkgroep Samen Driel Duurzaam. 
Op wisselende locaties ‘zwerft’ een de-
mo-groendak om interesse te wekken. 
Emma de Jonge motiveert: “Het draait om 
klimaatadaptatie. De temperatuur in Neder-
land is sinds 1901 1,8°C gestegen, waar-
door weersextremen als hittegolven toe-
nemen. Daarom moeten we nu gebouwde 
omgevingen vergroenen. Met een groendak 
draag je laagdrempelig bij aan hittevermin-
dering.” 

Dit eerste duurzame dorpsinitiatief is in maart 
2021 gerealiseerd. Werkgroep Samen Driel 
Duurzaam ontstond begin 2020 nadat het Dorps-
platform vaststelde dat Driel onder meer be-
hoefte had aan een werkgroep Duurzaamheid. 
Peter, de betrokken vader van Emma en actief 
in het Dorpsplatform: “Momenteel telt Driel zo’n 
tien groendaken, maar we streven naar 50% 
van alle platte daken. Denk in eerste instantie 
aan schuurtjes en aanbouwen. Maar ook grote 
oppervlakten, eventueel in combinatie met zon-
nepanelen, zijn gunstig. Daken met een hellings-
hoek tot 30° zijn in principe geschikt, 95% komt in 
aanmerking. De potentie is enorm groot.”

Samen Driel Duurzaam bestaat uit een gedre-
ven groep professionals die meerdere ideeën 
onderzoekt. Zo wil zij het gesloten stuwcomplex 
weer meer onder de mensen brengen. Ook be-
studeert zij er kansen voor een waterkrachtcen-
trale zoals in Amerongen. Op het nabij gelegen 
stuweiland wil zij recreatie mogelijk maken. 
Zonnepanelen aanleggen is ook daar een optie. 
Tevens onderzoekt zij mogelijkheden voor een 
elektrische deelfi ets en deelauto op een vaste 
plek in Driel.

Milieu en comfort
“De klimaatverandering is al in gang gezet. Dat 
beseffen mensen nog te weinig”, benadrukt 
Emma die Environmental Sciences studeert aan 
WUR in Wageningen. Elk groendak, hoe klein 
ook, levert veel op. “Niet alleen verhogen koe-
lere ruimtes het woon- en leefcomfort, maar ook 
de biodiversiteit, met name vlinders en bloemen, 
neemt toe. Ons dorp krijgt een fraaiere aanblik.” 
Peter vult aan: “Onderschat ook de geluiddem-
pende werking van een groendak niet. En door 
de alsmaar toenemende hoosbuien voorkomen 
we piekbelasting van het riool. Dit leidt tot min-

der plassen op straat en lagere kosten aan ri-
ooluitbreiding. Dit komt door de opbouw van het 
groendak, dat vele liters regenwater vasthoudt.” 
In het centrum van Driel heeft de milieugedreven 
familie een woon-werkruimte met plat dak. Peter 
bereidt 140 m² groendak voor. “Bij een stortbui 
ontlasten we het riool voor 1.400 liter water.”

Opbouwlagen groendak
Het groendak is opgebouwd uit vijf lagen. Op de 
dakbedekking komt een speciaal beschermdoek. 
Daarop volgt de drainagelaag die bestaat uit tal-
rijke kleine wateropvangbakjes, afgedekt door 
fi ltervlies dat zanddoorlating voorkomt. Daarbo-
venop komt daktuinsubstraat (grond) met een 
laag beplanting. Deze bovenste laag is veelal 
sedum, maar ook ander combinaties van (vet)
planten zijn mogelijk. De werking is ingenieus. 
Emma enthousiast: “Bij regenval blijft het water 
in de bakjes staan. Bij warmte verdampt dit water 
en voedt zo de plantjes. Sproeien is niet nodig.”  

Onderzoek en interviews
Emma speelt binnen haar werkgroep een be-
langrijke rol met informatie uit wetenschappelijke 
onderzoeken, gericht op klimaatadaptatie en ver-
groening. Ook heeft zij leveranciers geïnterviewd 
en materialen uitgebreid onderzocht. “De kwaliteit 
van de opvangbakjes, fi lterdoeken en vegetatie 
bepaalt het succes. Uiteindelijk hebben we een 
leverancier gevonden die aan alle kwalifi caties 
voldoet. Dankzij een ervaren onderhandelaar in 
ons team hebben we een speciale prijsafspraak 
van € 40,- per m² bedongen. De isolerende wer-
king is zodanig dat een airco-aanschaf achter-
wege kan blijven en op stroomverbruik wordt be-
spaard. Bovendien verlengt de levensduur van 
het dak tot maximaal 60 jaar.” Peter haalt daarbij 
de saamhorigheid in Driel aan: “Als Platform fa-
ciliteren wij niet alleen, maar helpen elkaar ook. 
In Dwars door Driel kondigen we een infoavond 
aan. Hulp nodig bij het op dak plaatsen? Samen 
maken we Driel duurzaam!”

Inpassingsplan Railterminal Gelderland 
ter inzage

Overbetuwe Doet-project Zwervend 
Groendak in Driel heeft potentie

Sociaal Team Overbetuwe

  06 117 361 68 
  (bereikbaar op werkdagen van: 8.30 – 13.00 uur). 
  
  info@kernteamsoverbetuwe.nl
  
  www.kernteamsoverbetuwe.nl

De spreekuren van het Sociaal Team Overbetuwe komen 
tot nader bericht te vervallen.
Vragen over het Sociaal Domein (Wmo, Meedoenregeling, 
schuldhulpverlening, werk en inkomen, bijzondere bijstand) kunt 
u het best telefonisch stellen, via 14 0481. Als dat niet mogelijk 
is, kunt u een afspraak maken via 14 0481.

Bij het Sociaal Team Overbetuwe kunt u terecht met vragen over heel veel onderwerpen. Ook bieden we graag een luisterend oor of frisse kijk op de situatie 
als u zorgen heeft. U hoeft geen lastige zorgvraag te hebben om contact met ons op te nemen. Misschien wilt u alleen meer weten over wat er in uw buurt te 
doen is? Of wilt u weten hoe u zelf hulp kunt regelen? Misschien wilt u zelf iets voor een ander betekenen? Ook dan kan het Sociaal Team Overbetuwe u de 
juiste richting wijzen.

Alle geplande huisbezoeken worden omgezet in een telefonische intake. U wordt dan telefonisch
benaderd, de consulent thuis komt niet meer bij u thuis voor het ‘keukentafelgesprek’.

“De combinatie van buiten in de natuur 
én met mensen”

2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin het 
belang van vrijwilligerswerk, terecht centraal staat. Dit jaar 

laten wij dan ook graag de vrijwilligers uit onze gemeente aan 
het woord. Lees wat hen beweegt om iets voor een ander te 

doen. Dit keer het verhaal van Chantal Lares uit Elst. 

Peter en Emma de Jonge van Samen Driel Duurzaam: ”Een groendak is laagdrempelig en levert veel op”

onsoverbetuwe.nl 
Hét digitale dorpsplein van Overbetuwe:

voor, door en met bewoners!
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VASTGESTELD BEELDKWALITEITSPLAN "VIRE HOF"

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwa-
liteitsplan "Vire Hof" op 22 juni 2021 door de gemeenteraad is 
vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?
Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en 
stedenbouw vast voor. 
Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een toet-
singskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het plan is 
na vaststelling onderdeel van de Welstandsnota van de gemeente 
Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 15 juli 2021 inzien. 
U kunt de stukken inzien via het omgevingsloket gemeentehuis 
Overbetuwe. U kunt daarvoor een afspraak maken met een mede-
werker van het omgevingsloket via 14 0481.

Tegen dit raadsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
"DRIEL, BALTUSSENWEG 37 EN HETEREN,  
POORT VAN MIDDEN GELDERLAND BLAUW 14"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan "Driel, Baltussenweg 37 en Heteren, Poort van 
Midden Gelderland Blauw 14" op 22 juni 2021 gewijzigd vaststel-
de. De wijzigingen houden het volgende in: voor de aanpassingen 
van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar hoofdstuk 
4 van het Rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Driel, Bal-
tussenweg 37 en Heteren, Poort van Midden Gelderland Blauw 14”. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?
Het plan maakt de verplaatsing van een rijwielhandel naar het 
bedrijventerrein in Heteren en de ontwikkeling van zes clusters 
met 41 woningen en 56 zorgeenheden rondom het perceel aan de 
Baltussenweg 37 te Driel juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 15 juli 2021 
tot en met donderdag 26 augustus 2021 ter inzage. U kunt de stuk-
ken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeente-
huis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan 
dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 
14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook 
bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.
IMRO.1734.0343DRIEBaltuss37-VSG1. De bronbestanden zijn 
beschikbaar via https://digitaleplannen.nl/1734/3F7A64F7-388A-
4B62-9D14-56DECEA6551E/. U kunt de stukken ook digitaal 
inzien op www.overbetuwe.nl onder Inwoners/Bouwen en wonen/
Ruimtelijke plannen.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeen-
teraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belang-
hebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze 
in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. 
Tevens kunt u tegen de wijzigingen in het plan beroep instellen als 
u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 16 juli 2021 tot en 
met donderdag 26 augustus 2021 een beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroep-
schrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het 
raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan 
waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening 

mee dat u griffierecht moet betalen.
 
Voorlopige voorziening
Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 27 augustus 2021. 
Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de 
werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw be-
roepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift 
mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen
U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening 
vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. 
Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). 
Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte 
voorwaarden vermeld.

PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT EN OMGEVINGSVER-
GUNNING ZONNEPARK REETHSE VELD EN ONTWERP-
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Burgemeester en wethouders maken ingevolge paragraaf 3.3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij voor-
nemens zijn overeenkomstig artikel 2.12. lid 1, onder a, onder 3° 
van de Wabo af te wijken van de regels van het bestemmingsplan 
en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een 
zonnepark gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente 
Elst, sectie N, nummers 262, 221 en 3805 te Elst.  

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de 
bovengenoemde afwijking van het bestemmingsplan niet eerder 
verleend nadat de gemeenteraad heeft aangegeven dat zij geen 
bedenkingen tegen het ruimtelijk initiatief heeft. Op 22 juni 2021 
heeft de gemeenteraad in ontwerp een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven.

Het ontwerpbesluit voor het verlenen van omgevingsvergunning 
(inclusief ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken) en de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 
15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage. U 
kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden bij de informatie-
balie van het gemeentehuis Overbetuwe. 

Waar kunt u het plan online inzien?
Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.
IMRO.1734.0356OVBzonparkrv-ONT1

De bronbestanden zijn beschikbaar via: https://digitaleplannen.
nl/1734/CEB8DE38-97E9-4026-AED1-08907494A36C/ 

U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl onder 
Inwoners/Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.

Wilt u een reactie hierop geven?
Tot en met woensdag 25 augustus 2021 kan iedereen schriftelijk 
(niet per e-mail) of mondeling een zienswijze indienen op de ont-
werp omgevingsvergunning en/of de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen. 

Zienswijze tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moet 
u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, 
Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst, onder vermelding van Zon-
nepark Reethse Veld. 

Zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
moet u indienen bij de gemeenteraad van Overbetuwe, Antwoord-
nummer 175, 6660 VB Elst, onder vermelding Zonnepark Reethse 
Veld. 

Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst 
een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 
0481.

U kunt ook via www.overbetuwe.nl een zienswijze indienen. Ge-
bruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via 
DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

OVEREENKOMST OVER GRONDEXPLOITATIE 

Op grond van artikel 6.24 lid 3 Wro maakt het college van de 
gemeente Overbetuwe bekend dat zij een tweetal overeenkom-
sten over grondexploitatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet 
ruimtelijke ordening heeft gesloten. 
- De overeenkomst gesloten op 22 juni 2021 heeft betrekking op 
de kadastrale percelen Valburg, G, 1753, 1960, 2788 en 1752 
(allen deels), gelegen binnen het te ontwikkelen plangebied Hoge 
Hof te Herveld.
- De overeenkomst gesloten op 7 juli 2021 heeft betrekking op de 
kadastrale percelen Elst, I, 3416 en 3417, gelegen binnen het te 
ontwikkelen plangebied Brahmsstraat/Schubertstraat te Elst.

Wat is de inhoud van de overeenkomst ?
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieover-
eenkomst ligt vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage*.
Deze bevat in ieder geval de volgende onderdelen van de over-
eenkomst: 
- de locatie 
- projectinhoud
- hoofdlijnen van de overeenkomst

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

RECTIFICATIE:
In de publicatie van Het Gemeentenieuws van 30 juni 2021 is 
gepubliceerd dat er op 22 juni een aanvraag omgevingsvergun-
ning is ingediend voor het starten van een supermarkt op adres 
Hoofdstraat 28 te Zetten. Dit moet zijn Hoofdstraat 28a te Zetten. 
Het betreft HOV-21-1453.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
PROCEDURE:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzonden);

- Andelst, Hoofdstraat 71, het bouwen van een schuur, activitei-
ten bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen van een be-
schermd monument, HOV-21-1200 (08-07-2021);

- Driel, Vogelwikke 17, het plaatsen van een dakkapel, activiteiten 
bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-21-0918 (08-07-
2021);

- Elst, De Pas 2, het tijdelijk realiseren van een blaashal, activi-
teiten bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-21-0699 (08-
07-2021);

- Elst, Dorpsstraat 55b, het splitsen van de woning, activiteiten 
bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-21-1012 (05-07-
2021); 

- Elst, Volger 54/Morel 5, het afwijken van bestemmingsplan 
(splitsing woning en praktijkruimte), activiteit afwijken bestem-
mingsplan, HOV-21-0308 (02-07-2021);

-  Hemmen, Veldstraat 79 (huisnummerbesluit Veldstraat 79, 79s, 
79t en 79u), het verbouwen van de bestaande locatie naar 4 
appartementen, activiteit bouwen, HOV-21-1219 (08-07-2021);

- Herveld, De Zandakkers 29, het realiseren van een bijgebouw, 
activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen van 
een beschermd (gemeentelijk) monument, HOV-21-1373 (06-
07-2021); 

- Herveld, St. Willibrordusstraat 11, het isoleren van het dak en 
het plaatsen van een nok- verhogende dakkapel, activiteiten 
bouwen en afwijken bestemmingsplan, HOV-21-1407 (08-07-
2021); 

 

OPENBARE Mededelingen

Gemeentehuis Overbetuwe
Bezoekadres: Dorpsstraat 67 in Elst
Postadres: Postbus 11, 6660 AA Elst 
tel. 14 0481, info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl

 @Gem_Overbetuwe
 gemeente.overbetuwe

   gemeenteoverbetuwe
  whatsapp: 06-82 76 59 49

Publieksbalies op afspraak
De publieksbalies op het gemeentehuis zijn van-
wege de corona-maatregelen alleen geopend op 
afspraak. U kunt een afspraak maken via www.
overbetuwe.nl of via het telefoonnummer 14 0481. 

Team Sociaal Domein 
De spreekuren van het Sociaal Team Overbetuwe 
komen tot nader bericht te vervallen. Alle geplan-
de huisbezoeken worden omgezet in een telefoni-
sche intake. U wordt dan telefonisch benadert, de 
consulent thuis komt niet meer bij u thuis voor het 
‘keukentafelgesprek’. 

Vragen over het Sociaal Domein (Wmo, Mee-
doenregeling, schuldhulpverlening, werk en inko-
men, bijzondere bijstand) kunt u het best telefo-
nisch stellen, via 14 0481. Als dat niet mogelijk is, 
kunt u een afspraak maken via 14 0481.

Loket Duurzaam Wonen 
Maak een telefonische afspraak via 14 0481, 
stel uw vragen via info@duurzaamwonenplus.nl 
of kijk op www.duurzaamwonenplus.nl. 

Sportcentrum De Helster 
De Helster is weer open. Reserveren is verplicht. 
www.dehelster.nl, dehelster@overbetuwe.nl, 
0481-372 554 

Milieustraat Elst 
Korte Helster 1, Elst 
Ma en di: 10.00-12.00 en 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

Deze informatiepagina’s worden 
samengesteld door de gemeente 
Overbetuwe. De inhoud valt dan ook 
geheel onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente. 

Voor bezorgklachten belt u 
Het Gemeentenieuws: 0481- 464770.

Voor vragen over de inhoud kunt u 
de gemeente bellen: 14 0481.

Colofon



woensdag 14 juli 2021

- Slijk-Ewijk, Dorpsstraat 27, het realiseren van een inrit, activiteit 
maken inrit, HOV-21-0353 (05-07-2021); 

- Valburg, Reethsestraat 17, het bouwen van een tuinhuis en bij-
behorende overkapping, activiteiten bouwen en wijzigen van 
een beschermd monument, HOV-21-0843 (08-07-2021);

- Zetten, Beatrixstraat 4 (kadastraal bekend gemeente Zetten, 
sectie B, nummer 2068), het realiseren van een voorziening 
voor het stallen van scootmobielen, activiteit bouwen, HOV-21-
1452 (08-07-2021); 

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktij-
dig een voorlopige voorziening aanvragen****.

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING:

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een omgevingsver-
gunning te verlenen voor:

- Elst, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N, nummers 262, 
221, 3805, het uitvoeren van bouw- en aanlegwerkzaamheden 
ten behoeve van een zonnepark, activiteiten bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en uitvoeren van een werken geen bouwwerk 
zijnde (aanleggen), HOV-20-1356 (08-07-2021); 

Vanaf donderdag 15 juli 2021 ligt gedurende een termijn van 6 we-
ken het ontwerpbesluit om omgevingsvergunning te verlenen met 
bijbehorende stukken ter inzage*. Gedurende deze termijn kunt u 
uw zienswijze indienen***

INTREKKEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, activiteit(en), zaaknummer (datum verzon-
den);

- Heteren, Hoenderkamp 4, het plaatsen van een dakkapel, acti-
viteit afwijken bestemmingsplan, HOVIN-21-1314 (relatiedossier 
HOV-21-0212) (05-07-2021); 

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

INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);

- Oosterhout, Dorpsstraat 28, het realiseren van een aanbouw, 
HOV-21-1341 (02-07-2021);

Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie, omschrijving, zaaknummer (datum binnenkomst);

- Elst, Groenestraat 84, het bouwen van een woning (2-onder-1-
kap), HOV-21-1552 (06-07-2021);

- Elst, Reethsestraat ong (kadastraal bekend gemeente Elst, sec-
tie M, nummer 1913), het realiseren van een uitrit, HOV-21-1531 
(05-07-2021);

- Herveld, Kerkstraat ong (kadastraal bekend gemeente Valburg, 
sectie G, nummer 3047), het bouwen van een woning, HOV-21-
1522 (01-07-2021);

- Oosterhout, Dorpsstraat 28, het realiseren van een aanbouw, 
HOV-21-1521 (01-07-2021);

Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 14 0481

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 
 EN BIJZONDERE WETTEN

Ingediende aanvragen (geen bezwaarmogelijkheid) (plaats, evene-
ment, datum, aanvrager, locatie)

DRIEL
- Polentocht Driel, 11-09-2021, Gymnastiekvereniging Luctor Et 

Emergo, Driel en omgeving;
- Speelweek Driel, 23-08-2021 t/m 27-08-2021, Stichting Speel-

week Driel, Hofplein 1

ELST
- ArtFair Overbetuwe, 04-09-2021 en 05-09-2021, ArtOverbetu-

we, De Park 10 (Park Lingezegen);

VALBURG
- 75-jarig jubileum SC Valburg, 17-09-2021 t/m 19-09-2021, 

Sportclub Valburg, Stationsstraat 30;

Voor informatie: team Omgeving, het Omgevingsloket tel. 14 0481.

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

RANDWIJK
- Kinderspeelweek Randwijk, 16-08-2021-20-08-2021, St. Kinder-

speelweek Randwijk, Sportpark De Haar, Bredeweg;
- Zomer in Gelderland, 10-08-2021, Stichting Omroep Gelder-

land, Sportpark De Haar, Bredeweg;
- Open dag voor fruittelers en bedrijven uit de fruitsector, 19-08-

2021, Proefboerderij Randwijk b.v., Lingewal 1;

ZETTEN-HEMMEN
- Vakantiebijbelweek, 25-08-2021-27-08-2021, St. Vakantie Bijbel 
week Zetten, De Wanmolen, Schweitzerpark 2, Zetten  

SANDWICHBORDEN 
)evenement, datum, aanvrager, locatie)
Besloten is vergunning te verlenen voor het plaatsen van sand-
wichborden: 
- Luikse Markt Gelredome Arnhem, 05-07-2021 t/m 19-07-2021, 

ESH media, Gemeente Overbetuwe:
- Zomer in Gelderland, 26-07-2021 t/m 09-08-2021, Multizicht, 

Elst, Heteren, Randwijk en Driel; 

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

Voor informatie: team Omgeving, het Omgevingsloket tel. 14 0481.

ALGEMENE TOELICHTING

* Inzage
I.v.m. de coronamaatregelen kunt u de stukken alleen 
op afspraak inzien. Een afspraak kunt maken via tele-
foonnummer 14 0481 of via info@overbetuwe.nl.

** Inspraakreactie
Als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belang-
hebbende 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 ‘in-
spraakreactie 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 wethou-
ders, 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 on-
dertekenen. 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 
https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.


