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Ander systeem afvalophalen niet goedkoper

Dinsdag 19 juni
BZS veld. Voetbal voor 35+
mannen. Om 20.15 (uiterlijk
20.30) kun je gewoon
aanhaken en een paar keer
proeftrainen. We doen een
partijtje. Je hoeft dus geen lid
te zijn.

De gemiddelde afvalstoffenheffing in Buren stijgt in 2019 met €5 naar
€204. In dat jaar wordt u ook verwacht het restafval zelf naar
ondergrondse containers te brengen in uw buurt. De gemeenten in het
samenwerkingsverband Avri willen u met deze nieuwe aanpak
stimuleren afval zoveel mogelijk te scheiden. Dan blijft er zo weinig
mogelijk restafval over. Bij andere gemeenten bleek dat met dit systeem
de hoeveelheid restafval vermindert met ongeveer 50%.
De stijging van de gemiddelde afvalstoffenheffing komt doordat de
grondstoffen (het afval dat we opnieuw kunnen gebruiken) minder geld
opbrengen dan voorheen en verwerking duurder is.
Het nieuwe systeem zal veel vragen oproepen. Avri gaat dit najaar in de
hele regio met inwoners in gesprek tijdens inloopavonden en lokale
evenementen. Daarnaast informeert Avri de inwoners via post, de krant,
sociale media en de (nog te lanceren) speciale campagnewebsite.

Dinsdag 19 juni
Gemeenteraad van Buren
vergadert onder meer over
openingstijden winkels en
parkeerproblemen stad
Buren. U kunt sinds kort via
internet meekijken bij de
raadsvergadering. Kijk op
Beusichemleeft.nl voor een
link naar de beelden van de
vergadering vanaf 20.00 uur,
of bezoek de vergadering in
Maurik.
Woensdag 20 juni
Zoetzanddiner om 12.00 uur.
U kunt op maandag nog
aanmelden: tel 501377. Met
om 14.00 uur 4 rondjes bingo
voor € 3.
Donderdag 21 juni
Zoetzand. Hulp bij lezen,
schrijven, computeren bij het
project Leerpunt. Van 13.00 –
15.00 uur. Er is een docent
van het ROC aanwezig. Stap
gewoon eens binnen zonder
verplichting.
Vrijdag 22 juni Zoetzand:
Huis van de buurt van 1012.00 uur. In huis vd buurt
kunt u gezellig aansluiten en
koffie komen drinken. Deze
week een lezing over bijen
door een Imker. Voor vervoer
kunt u bellen met 0615025083

Opnieuw festival aan de Meent
Het festivalseizoen gaat nog even door op de Meent. Het Greatest Hits
Festival (voorheen Betuws Spektakel) keert terug op 30 juni na een
uitverkochte eerste editie in 2017. Vier de zomer aan De Meent in
Beusichem. Zet je zonnebril op en laat je een dag lang gaan op de
lekkerste muziek. Geniet van de zon, ons heerlijke eten en al het
moois dat De Meent te bieden heeft.
Van 14.00 tot 02.00 uur nemen we je mee op een muzikale trip langs de
grootste hits van toen tot nu. Van ABBA tot Zara Larsson en van Avicii
tot ZZ Top, bij ons hoor je alleen maar hits. Lekker toch? Of je nu wilt
feesten, lekker wilt eten of met een cocktail in het gras wilt liggen, koop
een ticket! https://www.greatesthitsfestival.nl/

Wethouders zijn klaar om te besturen
Het college van B&W heeft de portefeuilleverdeling voor de komende
jaren vastgesteld. De wethouders weten dus welke onderwerpen
(portefeuilles) ze gaan voeren. Hoe zat het ook alweer? Na een
verrassend grote overwinning van Gemeentebelangen Buren tijdens
verkiezingen is een college van burgemeester en wethouders gevormd
(zeg maar het kabinet van de gemeente) en zijn drie wethouders
aangesteld namens Gemeentebelangen Buren (Gerdjan Keller), VVD
(Sietske Klein) en PvdA (Daan Russchen). Een paar zaken vallen op.
Wethouder Keller doet sport, maar de verzelfstandiging van de
voetbalverenigingen is ondergebracht bij wethouder Russchen. Keller
heeft een bestuurlijke geschiedenis bij de voetbalverenigingen in Buren.
Keller heeft verder grote onderwerpen als Openbare ruimte en wegen,
maar ook het accomodatiebeleid en is dus belangrijk voor het Zoetzand.
Wethouder Klein heeft Economische Zaken, financiën en handhaving.
Russchen heeft leefbaarheid, zorg en ondersteuning plus
duurzaamheid.

In deze folder treft u regelmatig nieuws aan van verenigingen. Wilt u ook uw nieuws op deze plek
bekend maken of in de agenda? Stuur dan uw persbericht naar info@beusichemleeft.nl.

