
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Locatie : Backerstraat 21, Oosterbeek 
Voor : bouwen terras boven  
  toegang kelder  
Datum ontvangst : 4 mei 2016  

Locatie : Dreyenseweg 16,  
  Oosterbeek 
Voor : bouwen paardenstal en  
  buitenbak  
Datum ontvangst : 29 april 2016  

Locatie : Schubertplein 1, Doorwerth 
Voor : uitbreiden verdieping op  
  bestaand pand  
Datum ontvangst : 4 mei 2016  

Locatie : Valeriuslaan 18, Doorwerth 
Voor : plaatsen aanbouw aan zij/ 
  achterzijde woning  
Datum ontvangst : 3 mei 2016  

Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemde 
aanvragen kunt u contact opnemen  met 
de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), 
Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem.
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. 
Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het 
e-mailadres is postbus@odra.nl.
De publicatie van deze aanvragen heeft 
uitsluitend een informatief karakter. Er 
kunnen in dit stadium geen bezwaren worden 
ingediend. Er wordt geen correspondentie 
gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/
ontheffingen

Aangevraagd 
Het college van burgemeester en wethouders dan 

wel de burgemeester heeft in de weken voor 13 
mei onderstaande aanvragen voor een vergunning 
of ontheffing ontvangen van: 

Gemeente
•  Arnhem Veenendaal Classic, toertocht, diverse 

wegen, 19 augustus 2016.
•  Stichting Tour voor MS, toertocht, diverse wegen, 

28 mei 2016.

Informatie
Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u 
binnen zeven dagen na deze publicatie een 
reactie sturen. De aanvragen kunt u gedurende 
deze termijn inzien bij team Servicepunt, 
Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt 
ons ook bellen op (026) 33 48 111 of mailen via 
info@renkum.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/
ontheffingen

Verleend
Verzenddatum 12 mei 2016
•  Stichting Stuwwalloop, Stuwwalloop, diverse 

wegen, 28 mei 2016. 

Bezwaar
Als u het niet eens bent met een van de 
bovengenoemde besluiten, kunt u bezwaar 
maken op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht. Binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit is verzonden, kunt 
u uw schriftelijk bezwaar indienen bij de 
burgemeester dan wel burgemeester en 
wethouders van Renkum, Postbus 9100, 6860 
HA, Oosterbeek. Omdat het indienen van een 
bezwaarschrift geen schorsende werking heeft 
en het besluit daarom de dag na verzending 
in werking treedt, kunt u ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank Gelderland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.Besluiten

Officiële bekendmakingen
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Vergunningsaanvragen

Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans 
de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in 
beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. 
Het weekend van 20 tot en met 23 mei is de 
A12 tussen de knooppunten Maanderbroek 
en Grijsoord in de richting van Arnhem 
afgesloten. Deze afsluiting levert extra hinder 
op voor weggebruikers richting Arnhem. Houd 
daarom rekening met extra reistijd. Verkeer op 
de A12 tussen Arnhem en Ede kan gewoon 
gebruikmaken van de A12 richting Utrecht. 

Wegwerkzaamheden tussen knooppunten 
Maanderbroek en Grijsoord 
Tijdens het weekend van vrijdag 20 mei van 
21.00 uur t/m maandag 23 mei 05.00 uur 
wordt de A12 in de richting Arnhem tussen 
de knooppunten Maanderbroek en Grijsoord 
volledig afgesloten. Tijdens deze fase van de 
wegverbreding wordt het gehele tracé (11 km) 
geasfalteerd en wordt belijning aangebracht. 
In dat weekend worden ook een tunnelbak 
voor de onderdoorgang A12 ingeschoven 
en een faunatunnel aangebracht en wordt 
bovendien een deel van het oude viaduct 
N224 verwijderd. De werkzaamheden  
zijn real time te volgen via livestream  
www.a12-veenendaal-ede-grijsoord.nl. Let 
op:  bij ongunstige weersomstandigheden 
worden deze werkzaamheden een week later, 
van vrijdag 27 tot en met maandag 30 mei, 
uitgevoerd.
 
Omleidingen
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A1 
en A15.
•  Verkeer uit Amsterdam / Amersfoort volgt 

bij Barneveld de A1 richting Apeldoorn. Bij 
knooppunt Beekbergen vervolgens richting 
Arnhem via de A50.

•  Verkeer uit Den Haag en Utrecht volgt 
bij Utrecht de A2 richting het zuiden. Bij 
knooppunt Deil vervolgens via de A15 
richting Nijmegen.

 
Voor regionaal verkeer worden eveneens 
omleidingsroutes ingesteld:
•  Verkeer uit Ede en Veenendaal richting 

Nijmegen rijdt via de aansluiting Veenendaal 
(23a) over de provinciale weg N233 en 
Rijnbrug bij Rhenen richting de A15.

•  Verkeer uit Ede kan via de provinciale weg 
N224 naar Arnhem rijden.

 
Borden langs en boven de weg geven de 
omleidingsroutes aan.
 
Hinder beperken
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers:
•  Houd op zaterdag 21 en zondag 22 mei 

rekening met extra reistijd vanwege de 
omleidingsroute en vanwege kans op 
vertraging / files op de omleidingsroutes. 

•  Pas eventueel uw vertrektijd aan.
•  Raadpleeg de actuele verkeersinformatie 

voor vertrek.
 
Wegverbreding rond zomer 2016 gereed 
Rond de zomer 2016 is de wegverbreding 
gereed en kan het verkeer tussen Ede en 
knooppunt Grijsoord in beide richtingen 
gebruik maken van drie rijstroken.  
Kijk voor meer informatie over het project: 
www.Rijkswaterstaat.nl/A12EdeGrijsoord

Inwoners, maatschappelijke instellingen en 
organisaties kunnen in 2016 bij de gemeente 
een aanvraag doen voor subsidie uit het lokale 
Innovatiefonds. Het doel van dit tijdelijke 
fonds is om maatschappelijke organisaties en 
inwoners te stimuleren om met vernieuwende 
en inspirerende plannen te komen op het 
gebied van jeugdzorg of Wmo. Om in 2016 
nog een subsidie te kunnen krijgen, moet de 
subsidieaanvraag uiterlijk 30 mei 2016 bij ons 
zijn ingediend. 

Innovatiefonds ondersteunt eigen kracht
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor een goed zorgaanbod 
voor alle inwoners. Het streven is dat iedereen 
mee kan doen aan de samenleving. Op 
eigen kracht, met hulp van een ander of met 
(tijdelijke) ondersteuning van de gemeente. 
De grootste verandering is dat wij meer 
dan voorheen uitgaan van eigen kracht 
van inwoners. Met deze gedachte is het 
Innovatiefonds opgericht.

Aanvragen
Het aanvraagformulier vindt u op www.
renkum.nl > inwoners > subsidies en leningen 
> subsidie lokaal innovatiefonds. Er geldt geen 
maximumbedrag per aanvraag. De aanvraag 
moet volledig met alle bijlagen worden 
ingediend. 

Regels
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft regels vastgesteld waaraan aanvragen 
moeten voldoen. Op basis hiervan beslist 
het college over binnengekomen aanvragen. 
Dit doet het college door de aanvragen te 
rangschikken aan de hand van op onderdelen 
behaalde punten. Zo moeten activiteiten gericht 
zijn op inwoners van de gemeente, gericht 
zijn op het versterken van de eigen kracht en 
zelfredzaamheid van inwoners, vernieuwend  
zijn en niet te realiseren zijn zonder de  
subsidie. Alle regels vindt u op   
www.renkum.nl > inwoners > subsidies en 
leningen > subsidie lokaal innovatiefonds.
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Nog tot 30 mei mogelijkheid  
tot aanvragen subsidie voor  
Wmo- en jeugdzorginitiatieven 

Wilt u ook meer grip krijgen op uw 
uitgaven, met minder geld rond kunnen 
komen of schulden voorkomen? Meld u 
dan aan voor de Budgetkring!

De Budgetkring is een werkgroep voor 
het oplossen en voorkomen van financiële 
problemen. Deelnemers gaan op een creatieve 
manier aan de slag om zaken anders aan te 
pakken: handig inkopen, zuinig met energie, 
slim besparen, lekker eten voor weinig en 
budgetteren.

Half oktober willen we starten met een nieuwe 
Budgetkring, als er voldoende deelnemers zijn.

Gratis deelnemen
Inwoners van de gemeente Renkum kunnen  

 
gratis deelnemen aan een budgetkring. Onder 
begeleiding ervaart u in vijftien bijeenkomsten 
hoe u op een creatieve manier meer kunt 
doen met minder geld. U werkt zelf aan een 
gewenste verandering in uw situatie. Tot 
het einde van het jaar is er elke week een 
bijeenkomst. Daarna is er om de week een 
bijeenkomst. De groep bestaat uit zes tot tien 
deelnemers. Het lesmateriaal is gratis.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de  
Budgetkring op www.renkum.nl/budgetkring. 
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor 
de Budgetkring? Bel dan met het Sociaal Loket 
van de gemeente op (026) 33 97 270 of  
mail naar sociaalloket@renkum.nl.

Budgetkring najaar 2016

Weekendafsluiting A12 richting 
Arnhem van 20 t/m 23 mei 

De gecombineerde commissie Inwoners en 
Bedrijvigheid vergadert op woensdag 18 mei om 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 
in Oosterbeek. De voorzitter is de 
heer G. Beekhuizen. Kijk voor de 
vergaderstukken op raad.renkum.nl.

Agenda 18 mei
 1. Opening, vaststelling volgorde agenda en  
  mededelingen
 2. Burgerspreekrecht
 3. Actieve informatieplicht collegeleden 
 4. Rondvraag
 5. Cultuurvisie 2016-2019
 6. Ontbinding Gemeenschappelijke regeling  
  Permar WS
 7. Programmarekening 2015 Stadsregio  
  Arnhem Nijmegen en kaderstelling 

  begroting 2017 van het GO Regio Arnhem  
  Nijmegen. 
 8. Verslag vergadering van de commissie  
  Inwoners van 14 maart 2016 en de  
  commissie Bedrijvigheid van 16 maart 2016
 9. Ingekomen stukken commissie Inwoners en  
  Bedrijvigheid:
  a. Plan van aanpak RTA Privacy
  b. Informatie over begroting 2017-2020;  
   brief van GS van Gelderland van  
   22 maart 2016
  c. Archiefbeleid - rapportage op basis van  
   art. 8 van de Archiefverordening  
   gemeente Renkum 2013; brief van het  
   college van B&W van Renkum van  
   22 maart 2016
  d. Permar; raadsinformatiebrief maart 2016
 10. Sluiting

Gecombineerde commissie- 
vergadering op 18 mei

De eerstvolgende bewonersavond over het Centrumplan Doorwerth is op woensdag 15 juni 
en niet op de eerder genoemde datum van 18 mei. U bent op 15 juni van harte welkom in de 
Ontmoetingskerk aan de Bentincklaan 7 in Doorwerth. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Bewonersavond Centrumplan  
Doorwerth op 15 juni 

Wij digitaliseren het pandenarchief. Dit archief 
bevat alle bouwvergunningen van 1945 tot 
en met 2012. Normaal gesproken kunt u alle 
bouwdossiers inzien op het gemeentehuis. Maar 
tijdens het digitaliseren zijn sommige dossiers 
tijdelijk niet beschikbaar. Naar verwachting is het 
digitaliseren half oktober klaar.

Tijdelijk geen inzage in dossiers
Wij werken de dossiers in gedeeltes door, van 
A tot Z. Het digitaliseren duurt ongeveer een 
maand per set straatnamen. Wilt u weten of 
het bouwdossier dat u wilt inzien beschikbaar 
is? Kijk dan op www.renkum.nl of bel met ons 
Servicepunt op (026) 33 48 111.

Digitaliseren pandenarchief

gratis deelnemen aan een budgetkring. Onder 

In januari is het nieuwe afvalbeleid van de 
gemeente Renkum vastgesteld. Daarin is 
een nieuwe manier van het inzamelen van 
huishoudelijk afval uitgewerkt. Die start met 
ingang van het jaar 2017. Daarom moet nu ook 
de Afvalstoffenverordening aangepast worden. 
Dit is een regeling die geldt voor alle inwoners 
en bedrijven in de gemeente. Binnenkort neemt 
de gemeenteraad een besluit over de ontwerp-
Afvalstoffenverordening. Die ligt nu zes weken 
ter inzage.

Waar gaat het over?
In de Afvalstoffenverordening staat wat de 
regels zijn voor huishoudelijk afval. Zo staat erin 
welke herbruikbare grondstoffen gescheiden 
worden ingezameld, bijvoorbeeld glas en PMD. 
Ook staat erin welke organisaties afval mogen 
ophalen, hoe wij zwerfafval aanpakken en 
wanneer de gemeente handhaaft (bijvoorbeeld 
door boetes te geven).

Nieuw in deze verordening is de mogelijkheid 
om ‘clusterplaatsen’ aan te wijzen voor erg 
smalle of lastig bereikbare straten. Inwoners 
brengen hun kliko’s dan naar deze clusterplaats. 
Dat is een klein stukje lopen, maar zo kan de 
ophaalwagen er wel goed bij. In de praktijk 
gebeurt dit al op diverse plekken.

U kunt nog een zienswijze indienen
U kunt de ontwerp-Afvalstoffenverordening 
inzien in het gemeentehuis of op www.renkum.
nl/afvalscheidenloont. Dat kan tot en met 

donderdag 30 juni. Binnen die termijn kunt 
u ook nog een zienswijze indienen. Heeft u 
een belangrijke aanvulling of opmerking over 
het ontwerpbesluit? Dan kunt u die aan ons 
doorgeven. De gemeenteraad kan uw inbreng 
dan nog mee laten tellen bij het definitieve 
besluit.
•  Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college 

van burgemeester en wethouders, postbus 
9100, 6860 HA Oosterbeek. Vermeld in elk 
geval uw naam en adres, het ontwerpbesluit 
waar het om gaat, de reden dat u een 
zienswijze indient en de datum waarop u dat 
doet. Zet uw handtekening onder uw brief.

•  Mondeling: U kunt ook mondeling een 
zienswijze doorgeven. Maak dan minimaal een 
week voordat de termijn afloopt een afspraak. 
Bel daarvoor met het secretariaat van team 
Beheer Openbare Ruimte op  
(026) 33 48 111.

Details weten? Bekijk het ontwerp-
uitvoeringsbesluit
Naast de ontwerpverordening kunt u ook het 
‘Ontwerp-uitvoeringsbesluit afvalstoffenheffing 
gemeente Renkum 2016’ bekijken. Hierin leest 
u meer details over hoe wij de grote lijnen 
uit de verordening precies willen uitvoeren. 
Bijvoorbeeld hoe vaak elke soort afval 
opgehaald wordt. En welke inzamelmiddelen 
u kunt gebruiken (zoals containers of zakken). 
Hierover kunt u geen zienswijze indienen. Het 
ligt enkel als verduidelijking ter inzage bij de 
ontwerpverordening.

Uitwerking nieuwe regels afval  
nu ter inzage


