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Vertrek uit Nederland
Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij 
daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Geslachtsnaam en voorletters geboortedatum adres datum besluit
Kwoka, M.H.  15-02-1989 Grote Kalverweide 10, 5324 ET AMMERZODEN 15-11-2016
Plonka, M. 20-09-1988 Wertsteeg 28, 5331 PE KERKDRIEL 15-11-2016
Kolodziej, P.J.  06-03-1985 Grote Kalverweide 10, 5324 ET AMMERZODEN 25-11-2016
Ziółkowski, D.F. 05-03-1981 Drielseweg 26, 5321 NC HEDEL 25-11-2016
Salamon, A.P.  29-04-1988 Kerkstraat 9, 5328 AA ROSSUM 25-11-2016

Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening van de gemeente Maasdriel via telefoonnummer 14 0418.

Waarom nemen wij gegevens op van vertrek naar het buitenland?
Iedereen is verplicht niet eerder aangifte te doen dan vier werken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging of binnen vijf 
dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Dat staat in de Wet BRP. We kunnen 
de beschikking ‘Vertrek uit Nederland’ niet toesturen aan deze persoon, omdat het onbekend is waar hij/zij verblijft. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht publiceren wij 
daarom deze bekendmaking.

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders 
van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handte-
kening.

Algemene 
Plaatselijke 
Verordening
De burgemeester van Maas-
driel heeft ontheffi ng ver-
leend van het sluitingstijdstip 
voor de horeca-inrichtingen 
in de nacht van 31 december 
2016 op 1 januari 2017. De 
horeca-inrichtingen mogen 
gedurende de hele nacht 
geopend blijven voor publiek.

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Alem, Leimuidenstraat achter St. Odradastraat 35b; bouw 

van een woning (18-11-2016)
•  Ammerzoden, Ammerstraat 18; bouw van een woning  

(17-11-2016)
•  Ammerzoden, Langehof 58; plaatsen van een bouwbord 

(21-11-2016)
•  Hedel, Prinses Beatrixstraat 11; wijzigen van gevelopenin-

gen en diverse constructieve aanpassingen (21-11-2016)
•  Velddriel, Voorstraat 108; bouw van een bijgebouw   

(19-11-2016)
•  Well, Dorpstraat 5; verbouw van een pand naar woonhuis 

(18-11-2016)
Deelactiviteit werkzaamheden
•  Heerewaarden, Hogewaard 21; plaatsen van twee nieuwe 

opslagputten (14-11-2016)
Deelactiviteit uitweg
•  Hedel, Salamonsakker 30; aanleggen van uitrit   

(17-11-2016)
•  Kerkdriel, Schepenland 29a; aanleggen van uitrit   

(19-11-2016)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is 
meestal een vergunning nodig. Aangevraagde vergunningen 
kunt u niet inzien, verleende vergunningen kunt u wel inzien. 
Tegen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Kerkdriel, Teisterbandstraat 59; verbouw woning   

(18-11-2016)
Deelactiviteit milieu
•  Hedel, Voorstraat 8; opleggen van maatvoorschriften  

(18-11-2016)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Kunstrolschaatsvereniging Ker-Rolls Kerkdriel; evene-

mentenvergunning voor het organiseren van de jaarlijkse 
kerstshow op 16,17 en 18 december 2017 in MFC de Kreek 
(22-11-2016) 

Wet op de kansspelen
•  Kunstrolschaatsvereniging Ker-Rolls, Kerkdriel; een loterij-

vergunning (22-11-2016) 
Drank- en horecawet
•  Alem, St. Odradastraat 17a; drank- en horecavergunning 

(22-11-2016)
 
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn getroffen door 
één of meerdere van deze besluiten kunt u binnen zes weken 
na bovengenoemde datum van bekendmaking/verzending (= 
datum tussen haakjes), een gemotiveerd bezwaarschrift bij 
het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel 
indienen. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit 
besluit. Indien u dit wenst, kunt u tegelijk met de indiening 
van uw bezwaarschrift, een verzoek voor het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 
EM Arnhem.

Inschrijving standplaats carnaval 2017
Heeft u interesse in een standplaats tijdens carnaval 2017 in één van de kernen 
van Maasdriel? Voor incidentele standplaatsen bij carnaval wordt een inschrijfsy-
steem gehanteerd. Schrijven meerdere ondernemers zich in dan wordt de stand-
plaats toegewezen aan de hoogste inschrijver voor het gebruik van de gemeen-
tegrond. Deze ondernemer krijgt daarnaast dan ook de standplaatsvergunning. 
Conform de Legesverordening 2016 wordt (naast het uitgebrachte bod) een bedrag 
van € 214,00 aan leges in rekening gebracht.  

Bod uitbrengen
U kunt uw bod voor de standplaatsvergunning vóór 22 december 2016 uitbrengen. 
Inschrijven kan vanaf € 16,90.  U kunt uw bod uitbrengen in een gesloten envelop, 
die u per post opstuurt of afgeeft bij de receptie tijdens openingstijden van het 
gemeentehuis. U dient op de envelop duidelijk te schrijven “niet openen”, welke 
kern van de gemeente het betreft en een vermelding van de producten die u vanaf 
de standplaats wilt verkopen tijdens carnaval 2017. Uiteraard dient u in de envelop 
of op de envelop uw naam en contactgegevens te vermelden. Let op! U dient bij 
het inschrijven tevens het aanvraagformulier van de standplaatsvergunning in te 
dienen. Het formulier kunt u downloaden op de website van de gemeente.

Meerdere inschrijvingen?
Indien op 22 december 2016 blijkt dat er meerdere inschrijvingen zijn ontvangen, 
wordt u in de week van 2 tot en met 6 januari 2017 uitgenodigd om het openen van 
de enveloppen bij te wonen. 

Extra avondopenstelling gemeentehuis 
De gemeente Maasdriel verwacht in december extra drukte in aanvragen van iden-
titeitskaarten en paspoorten. Daarom is het gemeentehuis op drie avonden langer 
open. 
Op donderdag 15, 22 en 29 december kunt u tot 21.00 uur terecht. 

Wilt u een identiteitskaart of paspoort aanvragen? Vergeet dan niet om eerst een 
afspraak in te plannen via www.maasdriel.nl/afspraak/. Ligt uw reisdocument al 
voor u klaar? Dan kunt u zonder afspraak binnenlopen. 

Spreekuur 
gemeentelijke 
Ombudsman 
in Kerkdriel
Heeft u een klacht over de 
manier waarop u bent behan-
deld door een ambtenaar of 
bestuurder van de gemeente 
Maasdriel? Dat kan gaan 
over alle onderwerpen, 
inclusief het sociaal domein 
(de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, Jeugdwet 
en Participatiewet). De 
gemeentelijke Ombudsman 
Gerard van Dijk luistert naar 
uw verhaal op donderdag 
8 december  van 19.30 tot 
20.30 uur in MFC De Kreek, 
Wilgenpas 2 in Kerkdriel.
U kunt de heer Van Dijk ook 
persoonlijk benaderen via 
gerard_van_dijk@hetnet.nl 
of Korenstraat 10, 5388 CS 
Nistelrode.

Vooraankondiging voorbereiding (1.3.1 Bro) 
nieuw bestemmingsplan voor de locatie 
Koningin Wilhelminastraat 19-21 in Hedel, 
Maasdriel
Het college is van plan een bestemmingsplan voor te bereiden voor de herontwik-
keling van de bedrijfslocatie aan de Koningin Wilhelminastraat 19-21.
Het plangebied beslaat voornamelijk de aanwezige bedrijfslocatie en ligt tussen de 
Kerkstraat en de Koningin Wilheminastraat. De directe aanleiding voor de voorbe-
reiding van dit bestemmingsplan is de herontwikkeling van de locatie tot woning-
bouw. 

Ter inzage
Een kaart van het plangebied ligt met ingang van 1 december 2016 tot en met 4 ja-
nuari 2017 tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis.

Er wordt geen gelegenheid gegeven zienswijzen over dit voornemen in te dienen. 
Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te bren-
gen over dit voornemen. Later geven wij meer informatie over de te volgen proce-
dure en mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen. 

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Verbaarschot.


