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Hartenkreten

Voortaan digitaal
De provincie Gelderland
stopt vanaf 1 oktober 2011
met het publiceren van

Kennisgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

nagenoeg alle bekendmakingen in de dag- en
weekbladen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen:
Van
Locatie
Voor
Datum ontvangst

: De Kleef B.V.
: Westervoortsedijk 73 te Arnhem
: asbestsloop
: 6 juni 2011

Alle bekendmakingen
vergunningverlening
worden digitaal
gepubliceerd via

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. van den Berk,
T (026) 359 85 69 van de afdeling Vergunningverlening, of met het Provincieloket,
T (026) 359 99 99. De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

www.gelderland.nl/
bekendmakingen.
Hiermee vergroot de

Arnhem, 27 juni 2011,
zaaknummer 2011-010323 / MPM22865

provincie Gelderland de
toegankelijkheid en

Gedeputeerde Staten van Gelderland

zoekmogelijkheden voor
de burgers.

Osvaldon Gurgel Armando is winnaar geworden van de hartenkretenwedstrijd.

Arnhem
De negentienjarige Osvaldo Gurgel Armando is vrijdagavond 1 juli winnaar geworden van de hartenkreten wedstrijd van
het Kunstbedrijf Arnhem. De jury was vol
lof over zijn persoonlijke tekst, waarbij hij
het publiek een kijkje gaf in zijn leven.
svaldo, die tien jaar geleden van Angola
naar Nederland vluchtte, heeft de monoloog vanuit zijn handen geschreven.

De handen die afscheid nemen van zijn
geboorteland. De handen die bruin zijn,
maar ook wit. De handen die in Nederland moeten wennen aan sneeuwballen
gooien en sinterklaascadeautjes uitpakken.
Osvaldo was na afloop blij verrast met de
prijs: een groot applaus, een cursus bij het
kunstbedrijf en een vip behandeling bij toneelgroep Oostpool.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving
Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu
een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen
en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een
Tracébesluit.

Tango in kasteeltuin

In het kader van deze coördinatie maakt de minister
van Infrastructuur en Milieu bekend dat de volgende
besluiten zijn genomen.
Welke besluiten zijn er genomen en liggen ter
inzage?
Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12
Waterberg-Velperbroek zijn de volgende besluiten
genomen. Dit is overeenkomstig de procedure van
artikel 20, lid 4 Tracéwet jo. afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht:
In cluster 1A:
1. Het besluit van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Arnhem tot het
verlenen van een omgevingsvergunning ten
aanzien van het slopen van een viaduct in de
Schelmseweg over de A12 te Arnhem.
In cluster 6:
2. Het besluit van het college van dijkgraaf en
heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel
tot het verlenen van een watervergunning.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte
van de ontwerpbesluiten.

Tango Extremo staat zondag in de tuin van Middachten.

Zondag 10 juli speelt het orkest
Tango Extremo in de kasteeltuin van
landgoed Middachten in De Steeg.
De groep werd in 2003 opgericht
door violiste Tanya Schaap en heeft
sindsdien een enorme ontwikkeling
doorgemaakt.

u Van de redactie
U De Steeg
Begonnen met een bescheiden repertoire
heeft het gezelschap inmiddels een speellijst waarin klassieke muziek, jazz, Braziliaanse muziek en de moderne Argentijnse
tango, de ‘Tango Nuevo’ de invalshoeken
zijn.
De groep heeft zich gespecialiseerd in de

muziek uit het Argentijnse gebied Rio de
la Plata. Tango Extremo is niet meer weg
te denken in de Nederlandse muziekscene.
De groep speelt op de meest uiteenlopende podia, van jazzfestivals tot klassieke
concertzalen en tangosalons. Buitenlandse trips bracht de groep naar o.a. Spanje,
Mexico, Turkije, Rusland en Argentinië.
De bezetting: Ben van Dungen-sopraansaxofoon. Rob van Kreeveld-piano. Tanya
Schaap-viool. Matías Pedrana-bandoneon. Adinda Meertens-contrabas. www.
tangoextremo.com
Het concert begint om 11.30 uur, kassa
open vanaf 10.30 uur. De entree bedraagt
11 euro en is inclusief de toegang tot de
tuin, die is gelegen aan de Smidsallee in
De Steeg. Kinderen tot 12 jaar 5.50 euro.
Reserveren is niet mogelijk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De besluiten liggen op werkdagen gedurende de
reguliere openingstijden ter inzage met ingang
van 7 juli 2011 op de hierna genoemde locaties:
1. Ten aanzien van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Arnhem: op het stadhuis van de gemeente Arnhem,
Koningstraat 38 te Arnhem.
2. Ten aanzien van het besluit van het college van
dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en
IJssel: op het waterschapshuis van het waterschap
Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem.
Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?
Van 7 juli tot en met 17 augustus 2011 staat voor
belanghebbenden beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het instellen van beroep tegen de besluiten geschiedt
door indiening van een ondertekend beroepschrift

dat ten minste de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het
beroep bevat. Daarnaast dient u in het beroepschrift
aan te geven tegen welk speciﬁek besluit beroep
wordt ingesteld, aan wie het besluit is gericht en op
welke datum het besluit is genomen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van
beroep schorst de werking van de besluiten niet.
Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden
gedaan tot het treﬀen van een voorlopige voorziening,
bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het
besluit. Het verzoek tot een voorlopige voorziening
moet worden ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek
moet een afschrift van het beroepschrift worden
overlegd.
Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisisen herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift gemotiveerd moeten
aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd.
Na aﬂoop van de beroepstermijn kunnen geen
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.
Voor het instellen van beroep en/of het indienen
van een verzoek om een voorlopige voorziening is
een griﬃerecht verschuldigd.
Meer informatie?
Voor nadere informatie over de besluiten kunt u zich
wenden tot de hierna genoemde personen:
1. Ten aanzien van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Arnhem: mevrouw J. Elbrecht, tel. 0900 - 18 09.
2. Ten aanzien van het besluit van het college van
dijkgraaf en heemraden van het Waterschap
Rijn en IJssel: J. Stortenbeker, tel. 0314 - 36 93 69.
Arnhem, 23 juni 2011

