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AANVRAGEN& VERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• Het Vergun 5, 6931 KC, plaatsen van
kozijnen en reclame
Verleende omgevingsvergunning
• Dorpstraat 108, 6931 BM, plaatsen van
reclame
• De Geer 38, 6932 GD, plaatsen van een
tuinhuisje

Welstandscommissie
Deze (openbare) vergaderingen
vinden om de 2 weken plaats in
elke even week op dinsdag
vanaf 13.00 uur. Voor meer
informatie over de aanvragen
e.d. of het inzien van de agenda
kunt u contact opnemen met de
afdeling Ruimte & Samenleving:
(026) 317 99 11.

Sloopmelding
• Lange Maat 125, 6932 AC, verwijderen
van asbest
• Klapstraat 14, 6931 CJ, verwijderen van
asbest
Heeft u bezwaar?
Bent u het niet eens met een van de
verleende vergunningen dan kunt u
bezwaar maken. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Publiekszaken via (026) 317 99 11.

Inzage
Om stukken in te zien kunt u een
afspraak maken via www.westervoort.nl
of bel (026) 317 99 11.

Wat mag in de plastic zak?
Met gemak in de bekende doorzichtige
zak: plastic verpakkingsafval, metalen
verpakkingen (blik) en drankenkartons. Dit
noemen we ook wel kortweg PMD.
Afgekeurd
Er bestaat nog wel eens onduidelijkheid
over wat wel en niet in de zak mag. Wat
wel regelmatig gebeurt maar niet mag
i.v.m. recycling:

PMD bestaat uit grondstoffen
die hergebruikt kunnen worden.
Als we grondstoffen goed
scheiden, blijft er nog maar
heel weinig restafval over. Dat
is erg belangrijk, want zo
kunnen we grondstoffen gebruiken voor nieuwe producten en
worden ze niet met het
restafval verbrand.
Afval is grondstof!
Meer info over afval (scheiden):
www.mijnafvalwijzer.nl

X Piepschuim
X deodorant/haarlak spuitbussen
X Verpakkingen met
etensresten(bijvoorbeeld zak met de
broodjes er nog in)
X kunststof producten zoals kinderspeelgoed of een wasmand
Nog even op een rijtje……
Wat mag wel en wat niet in de inzamelzakken voor PMD?

WEEK 5

Stimuleringsbijdrage voor activiteiten Leven
in de Liemers
2016 staat in het teken van Leven
in de Liemers! De gemeenten
Duiven, Westervoort en Zevenaar
stellen een bedrag van 18.000
euro beschikbaar voor lokale
initiatieven binnen de drie
gemeenten. Projectvoorstellen kunnen
worden ingediend voor 1 maart 2016.
De canon van de Liemers
Leven in de Liemers wil het verhaal van de
Liemers delen. Dat gebeurt onder andere
met de canon van de Liemers. Een canon
is een overzicht van hoogtepunten uit de
geschiedenis in vensters. Deze vensters
komen op de website www.levenindeliemers.nl en vormen de inspiratie voor een
levendig activiteitenprogramma in 2016.
Activiteitenprogramma
Het Leven in de Liemers activiteitenprogramma is bedoeld voor inwoners van de
Liemers, zowel jong als oud. “Erfgoed en
geschiedenis zijn een verbindende factor.
Dit project wil de geschiedenis van de
Liemers tastbaar en beleefbaar maken.
Een voorbeeld kan zijn: een Liemers
geschiedenis-quiz”, aldus adviseur en
initiator Jette Janssen van Erfgoed Gelderland.
Criteria stimuleringsbijdrage
Activiteiten die aansluiten op de Liemerse
canon komen in aanmerking voor een
stimuleringsbijdrage. Voorwaarde is dat de
activiteit plaatsvindt of opgeleverd wordt

voor 31 december 2016. Indienen van
projectvoorstellen kan tot 1 maart 2016
via levenindeliemers@erfgoedgelderland.
nl. Meer informatie vindt u op www.
levenindeliemers.nl.
Het moet gaan om een samenwerking
tussen twee of meer organisaties, particulieren of amateurverenigingen. Samenwerkingsverbanden die gemeentelijke of
sectorale grenzen overschrijden hebben
een pré. Dat geldt eveneens voor activiteiten die na 2016 met weinig inspanning en
budget een vervolg kunnen krijgen. Met de
stimuleringsbijdrage willen de gemeenten
ook kleine organisaties en amateurverenigingen inspireren met een voorstel te
komen.

Leven in de Liemers wordt uitgevoerd door
Erfgoed Gelderland in opdracht van de
gemeenten Duiven, Westervoort en
Zevenaar, binnen de regeling Cultuur- en
Erfgoedpact van de Provincie Gelderland.
Erfgoed Gelderland en het Liemers
Museum bekleden het projectteam. Het
Historisch Verband en Streekarchivariaat
Liemers & Doesburg vormen samen met
Erfgoed Gelderland en Liemers Museum de
canonredactie.

Zet op vrijdag 5 februari tijdens de Warme Truiendag de verwarming lager,
trek een warme trui aan en bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2
uitstoot. Doet u mee?
Waarom een Warme Truiendag?
Op 16 februari 2005 trad de Kyoto-overeenkomst in werking. De bedoeling van
het Kyoto protocol is om de uitstoot van
broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.
Dit jaar is de Warme Truiendag op vrijdag

5 februari 2016. Dan staan we erbij stil,
want ook in Nederland moet de uitstoot
van broeikasgassen verminderen. Het
doel van de Warme Truiendag is om
zoveel mogelijk mensen bewust te
maken van het belang en de noodzaak
van energiebesparing.
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Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken
hierbij op grond van artikel 6.24 van de
Wet ruimtelijke ordening het volgende
bekend dat een plan tot algehele herziening van het bestemmingsplan Beekenoord
(2007) in voorbereiding is. Deze voorziet
onder meer in een herprogrammering van
gedeelten van het plangebied.
In verband met de voorbereiding en de
planprocedure van de herziening van dit
bestemmingsplan hebben de gemeente en
de Maatschap Westervoort uit Apeldoorn een
anterieure overeenkomst gesloten. Deze
overeenkomst bevat bepalingen die nieuw of
aanvullend zijn ten opzichte van drie eerder
gesloten anterieure overeenkomsten voor
dit plangebied. Dit betekent dat voor dit
project geen exploitatieplan op grond van de
Wet en het Besluit ruimtelijke ordening
wordt voorbereid en in procedure gebracht.
De overeenkomst bevat ¿nancisle,
planinhoudelijke en -procesmatige bepalingen over het nieuw in procedure te
brengen ontwerpbestemmingsplan
Beekenoord 2016.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Westervoort Noord 2015’
Burgemeester en wethouders maken op
grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de
gemeenteraad op 1 februari 2016 het
bestemmingsplan Westervoort Noord 2015
heeft vastgesteld.
Inhoud
In het nieuwe bestemmingsplan Westervoort Noord 2015 zijn de geldende bestemmingsplannen ‘Westervoort Noord’, ‘Vrijstaande woning Hamersestraat 47c’, ‘Huize
Hamerden’ en ‘Herinrichting Dorpstraat’
opgenomen. Ook zijn alle partisle herzieningen, wijzigingen en omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan meegenomen. Met het nieuwe
plan gaat er dus voor het gehele plangebied
één bestemmingsplan gelden.
In het bestemmingsplan wordt in grote
lijnen uitgegaan van handhaving van de
bestaande situatie. Voor het perceel
Brouwerslaan 1A worden de gebruiksmogelijkheden verruimd.
Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad, zowel naar

aanleiding van zienswijzen als ambtshalve,
wijzigingen aangebracht aan de regels,
toelichting en verbeelding.
Deze wijzigingen zijn opgenomen in de
zienswijzennota die hoort bij het raadsbesluit over het bestemmingsplan. De
gemeenteraad heeft ook besloten om voor
dit bestemmingsplan geen exploitatieplan
vast te stellen.

• belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijze geen zienswijze
kenbaar hebben kunnen maken over het
ontwerpbestemmingsplan;
• iedere belanghebbende, voor zover het
beroep wordt ingesteld tegen de
wijzigingen die de gemeenteraad bij de
vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Procedure bestemmingsplan
Het bestemmingsplan met bijbehorende
stukken ligt van 5 februari 2016 tot en
met 17 maart 2016 ter inzage bij de
publieksbalie en de stukken kunnen alleen
op afspraak worden ingezien. Een afspraak
maken kan via www.westervoort.nl of
telefonisch (026) 317 99 11. De stukken
kunnen ook digitaal worden geraadpleegd
via www.westervoort.nl en via www.
ruimtelijkeplannen.nl

Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Binnen de periode van terinzagelegging is
het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:
• diegenen die een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan hebben
ingediend en belanghebbende zijn;

Ook kan tijdens de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Anders treedt het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan één
dag na aÀoop van de beroepstermijn in
werking.
Aan de indiening van zowel het beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn
grif¿ekosten verbonden.

Volg het gemeentenieuws ook via twitter en facebook!
www.twitter.com/Westervoort (klik op de knop ‘volg’)
www.facebook.com/gemeenteWestervoort (klik dan op de knop ‘vind ik leuk’)

