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GEMEENTEPAGINA WEEK 27 (woensdag 4 juli 2012)
BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning heeft ontvangen:
21-06-2012: Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar; het organiseren van een tweetal evenementen
(HZ_WABO-2012-0485);
21-06-2012: Marconistraat 33, 6902 PC Zevenaar; het revitaliseren van het bedrijfspand (HZ_WABO2012-0481).
Inzage
U kunt ingediende aanvragen inzien bij het Team Vergunningen, BAThuis, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.
Acceptatie sloopmelding
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de volgende sloopmelding heeft
geaccepteerd:
21-06-2012: Delweg 4, 6902 PJ Zevenaar; het verwijderen van geschroefde, hechtgebonden
asbestdelen (HZ_SLM-2012-0402).

BESLUITEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Intrekkingsverzoek
Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende intrekkingsverzoek op basis van artikel 2.33
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vastgesteld.
- 28-06-2012: Pannerdenseweg 9, 6905 SE Zevenaar; de heer R.M.M. Soethof heeft verzocht om
intrekking van de geldende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu voor het inwerking
hebben van een veehouderij met mestopslagen.
Inzage
De aanvraag met de daarop betrekking hebbende stukken, kan van 5 juli tot 16 augustus 2012 worden
ingezien bij het loket Vergunningen, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. De openingstijden zijn van maandag tot
en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 16.00 tot 19.30 uur.
Omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning
reguliere procedure heeft verleend:
20-06-2012: Zonegge 16-26, 6903 GN, Zevenaar; het verhogen van de nok (HZ_WABO-2012-0362).
Bezwaar
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. In ieder geval moet worden vermeld tegen welk besluit het
bezwaarschrift is gericht en waarom. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat het
besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (verzenddatum besluit). Na deze termijn ingediende
bezwaarschriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van een besluit niet.
Een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 10 6900 AA Zevenaar
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Voorlopige voorziening
Als er sprake is van spoedeisend belang en u niet wilt dat het besluit in werking treedt, kan een verzoek om
voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen bezwaar is ingesteld, worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende bezwaarschrift bijvoegen. Wanneer een
voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing
is genomen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ZEVENAAR 2010
Gebruik gemeentegrond
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende vergunning te verlenen:
21-06-2012: nabij Marconistraat 21, 6902 PC, Zevenaar; het houden van een DriveXperience
(verkeerseducatie Praktijkdag Jonge Autorijders) op 24 juni en op 1 juli 2012 van 9.00 tot 15.00 uur
(GEGE20120355).
Bezwaar
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. In ieder geval moet worden vermeld tegen welk besluit het
bezwaarschrift is gericht en waarom. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat het
besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (verzenddatum besluit). Na deze termijn ingediende
bezwaarschriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van een besluit niet.
Een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 10 6900 AA Zevenaar
Voorlopige voorziening
Als er sprake is van spoedeisend belang en u niet wilt dat het besluit in werking treedt, kan een verzoek om
voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen bezwaar is ingesteld, worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende bezwaarschrift bijvoegen. Wanneer een
voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing
is genomen.
Evenementen
De burgemeester heeft besloten de volgende vergunningen te verlenen:
20-06-2012: De heer A.J.G. Kaal, het plaatsen van een tent van 28 juni t/m 4 juli 2012 op het
gedeelte voor Oude Doesburgseweg 24, 6901 HK Zevenaar;
20-06-2012: Schutterij St. Jan, voor het organiseren van het Zomerfestival 23 juni 2012 op het
Babborgaplein, 6909 DW Babberich.
Bezwaar
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. In ieder geval moet worden vermeld tegen welk besluit het
bezwaarschrift is gericht en waarom. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat het
besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (verzenddatum besluit). Na deze termijn ingediende
bezwaarschriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van een besluit niet.
Een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunt u sturen naar: De burgemeester, Postbus 10 6900 AA
Zevenaar
Voorlopige voorziening
Als er sprake is van spoedeisend belang en u niet wilt dat het besluit in werking treedt, kan een verzoek om
voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen bezwaar is ingesteld, worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende bezwaarschrift bijvoegen. Wanneer een
voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing
is genomen.
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DRANK- EN HORECAWET
Drank- en horecaontheffing
De burgemeester heeft besloten de volgende ontheffing te verlenen:
- 20-06-2012: de heer A.J.G Kaal, het verstrekken van zwakalcoholische dranken van 28 juni t/m 4 juli
2012 op het gedeelte voor de Oude Doesburgseweg 24, 6901 HK Zevenaar.
Bezwaar
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. In ieder geval moet worden vermeld tegen welk besluit het
bezwaarschrift is gericht en waarom. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat het
besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (verzenddatum besluit). Na deze termijn ingediende
bezwaarschriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van een besluit niet.
Een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunt u sturen naar: De burgemeester, Postbus 10 6900 AA
Zevenaar
Voorlopige voorziening
Als er sprake is van spoedeisend belang en u niet wilt dat het besluit in werking treedt, kan een verzoek om
voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen bezwaar is ingesteld, worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende bezwaarschrift bijvoegen. Wanneer een
voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing
is genomen.

JONGERENUITWISSELING IN ZEVENAAR
Van 2 tot 7 juli wordt in Zevenaar de jongerenuitwisseling van het stedencontact gehouden. Zo'n uitwisseling
kent allerlei ingrediënten die het voor jongeren aantrekkelijk maakt om mee te doen. Denk aan barbecueën,
sportieve elementen, bezoeken aan interessante plekken, lekker feestje en een thema-achtig onderdeel.
Op die manier wordt er met 11 jongeren uit Weilburg en 12 leerlingen van het Liemers College Vestersbos
invulling gegeven aan deze onderdelen en daarbij wordt ook nog eens naar het einddoel toe gewerkt: het
maken van de stad van de toekomst. Tijdens de uitwisseling zijn de school aan het Vestersbos en het clubhuis
van Paljas de centrale locaties. De fiets is het belangrijkste vervoermiddel tijdens de uitwisseling.
Programma
Lerares Christien Cloo en comitéleden Geert Vos en René Wijnbergen stelden in overleg met de jongeren een
interessant programma samen.
- Stadswandeling, eindigend bij het vuurwerk op de Zevenaarse kermis;
- Zeilen op Rhederlaag met instructeurs van WSV Giesbeek;
- Bezichtiging historische kelders in Arnhem;
- Workshop sieraden maken;
- Bezoek aan infocentrum Groot Holthuizen en het maken van een maquette, met als thema Stad van
toekomst De deelnemers krijgen als het ware een lap grond en mogen daarop bouwen wat ze willen.
Daarbij moet natuurlijk gedacht worden aan alle mensen die in deze stad wonen: de peuters, senioren,
verstandelijk gehandicapten, yuppen, etc. en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Professionals
vertellen tussendoor, geven inspiratie en helpen als men niet verder kan. Aan het eind van de dagen
vertelt iedereen zijn briljante idee voor een nieuwe stad aan de groep.

OPENINGSTIJDEN LENTEBAD ZEVENAAR ZOMERPERIODE
4 juli t/m 10 juli 2012
Recreatief zwemmen
Woensdag 4 juli 10.00 – 18.00
Donderdag 5 juli
7.00 – 17.00
Vrijdag 6 juli
10.00 – 17.00
Zaterdag 7 juli
12.00 – 16.00
Zondag 8 juli
8.30 – 16.00

Banen zwemmen
10.00 – 11.00
7.00 – 9.00
10.00 – 11.00
8.30 – 9.30

Banen zwemmen
17.00 – 18.00

MBVO

4/4

Maandag 9 juli
Dinsdag 10 juli

10.30 – 18.00
10.00 – 17.00

10.00 – 11.00
10.00 – 11.00

17.00 – 18.00

10.00 – 10.30

Het volledige rooster t/m 12 augustus kunt u bekijken op www.lentebad.nl .

OUD PAPIER
De gemeente Zevenaar zamelt maandelijks papier in. Hieronder leest u wanneer de inzameling in uw wijk is.
De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier alleen aanbieden op de aanbiedplaatsen. Graag
bundelen en de plastic folies verwijderen. Papier van bedrijven nemen de inzamelaars niet mee.
Datum
Zaterdag 7 juli
Maandagavond 9 juli
Dinsdagavond 10 juli

Plaats
Giesbeek
Methen (behalve zuidelijk deel)
Lentemorgen 1/flat Hooge Bongert/
Zonegge 7-14/Bergvrede/flat Meidoornstraat
Woensdagavond 11 juli Heerenmäten + zuidelijk deel Methen
Woensdagavond 11 juli Groot Holthuizen

Inzamelaar
Show- en drumfanfare Red& Black
SDZZ
carnavalsvereniging Griethtreejers
harmonie Sint Franciscus
Muziekvereniging Crescendo

WAT IS ER DEZE WEEK TE DOEN IN ZEVENAAR?
Kijk voor het totale overzicht van evenementen op www.zevenaar.nl
Juli, augustus
Zomeractiviteiten (www.volksuniversiteit.nl/zeveaar)
1 juli
Vlooienmarkt (Dorpsplein, Giesbeek)
8 juli
Stadswandeling (Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar)
t/m 15 augustus
Fietstochten (elke dinsdagavond en woensdagmiddag) (www.floo.nu)
t/m 9 september
Tentoonstelling BAT Collectie (Liemers Museum)

