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Meldingen 
Activiteitenbesluit 
Voor onderstaande adressen is een melding op 
grond van het Activiteitenbesluit ingediend:
Bovendijk 5 5324 AZ Ammerzoden
De melding is ontvangen op 30-11-2016 en heeft 
betrekking op veranderen van een bedrijf.
Hogewaard 21, 6624 KP Heerewaarden
De melding is ontvangen op 25-11-2016 en heeft 
betrekking op veranderen van een bedrijf.

De meldingen liggen niet ter inzage en er bestaat 
geen mogelijkheid voor het maken van bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 
579314.

Ontwerp-besluit over omgevingsvergunning 
Voor het adres Broekheuvelsestraat 49 in Hedel is een omgevingsvergunning aangevraagd. 
De aanvraag heeft betrekking op de bouw van een veestal met ontluchters en silo’s. Het ont-
werpbesluit ligt vanaf 7-12-2016 t/m 18-01-2017 tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis ter inzage. 
Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 
0418. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODR in Tiel via 0344 579314.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar 
worden gemaakt over het voorgenomen collegebesluit. Dit kan schriftelijk of, na afspraak, 
mondeling.

Zorgverzekering met korting via uw 
gemeente?
Verdient u netto niet meer dan 110% van de bijstandsnorm, dan kunt u bij zorgverzekeraar 
Menzis korting krijgen op uw zorgverzekering. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel heb-
ben met Menzis afspraken over het “gemeentepakket”. Dit  pakket bestaat uit een basisver-
zekering met de keuze uit verschillende aanvullende pakketten. De voordelen die u ontvangt 
zijn:
- Een standaard aanvulling op het zorgverzekeringspakket
- 6% korting op de basisverzekering
- 9% korting op de aanvullende- en de tandartsverzekeringen
-  De gemeente betaalt iedere maand €5 van de premie van een aanvullende verzekering, dit 

geldt alleen als u kiest voor het gemeentepakket. 

Nog vragen?
Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur met een consulent bijzondere bijstand via 
(0418) 638888. Wilt u advies of meer informatie over de zorgverzekering? Bel dan met de 
Menzis overstapcoach via telefoonnummer 088- 222 40 80.
Of kijk op www.menzis.nl/gemeente.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunning(en) (Wabo)
Rectifi catie:
In het Carillon van 23 november 2016 is foutief gepubliceerd:
Velddriel, Koestraat 28a; legaliseren van bestaande bebou-
wing en het huisvesten van werknemers (15-11-2016) met 
een mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.
Dit moet echter zijn dat er alléén beroep kan worden aange-
tekend.
Beroep
De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken 
ná de start van de terinzagelegging van het bestreden be-
sluit. U kunt beroepen instellen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, afd. Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem. Zie ook kader. U kunt ook digitaal 
beroep instellen bij genoemde Rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor 
de precieze voorwaarden ook op http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Uilecotenweg 10; bouw van woning 

met garage (30-11-2016)
•  Hedel, Akkerseweg 6a; bouw van woning met 

garage (30-11-2016)
•  Kerkdriel, Lindestraat 7; plaatsen dakkapel (29-11-

2016) 
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, p/a Haarstraat 12; voor het orga-

niseren van de carnavalsoptochten op 26 en 27 
februari 2017 (30-11-2016)

•  Ammerzoden, Hogesteeg 1; vergunning voor het 
ter beschikking stellen danwel voor het aanwezig 
houden van consumentenvuurwerk (28-11-2016)

•  Kerkdriel, Mgr.Zwijsenplein; standplaatsvergunning 
voor de verkoop van oliebollen op 28, 29, 30 en 31 
december 2016 (30-11-2016)

• Kerkdriel, Nieuwstraat 3; terrasvergunning voor 
2017, 2018 en 2019 (30-11-2016)
Wet op de kansspelen
•  Kerkdriel, Maasbandijk 1a; aanwezigheidsvergun-

ning speelautomaten voor 2017 (30-11-2016)
•  Kerkdriel, Julianastraat 11; aanwezigheidsvergun-

ning speelautomaat voor 2017 (30-11-2016)
Telecommunicatiewet
•  Kerkdriel, Kerkstraat 143; toestemming voor het 

uitbreiden en in stand houden van het openbaar 
telecommunicatienetwerk (28-11-2016) 

Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn getrof-
fen 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 voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 
EM Arnhem.

Aangevraagde 
omgevings-
vergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Bovendijk 5; 

uitbreiden manage (26-11-
2016)

•  Kerkdriel, kad. Mdl M139-
M140; leggen van een 
duiker (24-11-2016)

•  Velddriel, Provincialeweg 
143; uitbreiden kantoor met 
nieuwe personeelsingang 
(24-11-2016)

•  Velddriel, Voorstraat 21; 
verhogen van het dak (30-
11-2016)

Deelactiviteit vellen van 
een houtopstand 
•  Heerewaarden, Van Heem-

straweg/Variksestraat; kap-
pen 8 bomen (23-11-2016)

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

Raadsvergadering 15 december-19.30 uur 
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl

Voor aanmelding als inspreker of informatie over deze raadsvergadering kunt u contact 
opnemen met de griffi e op griffi er@maasdriel.nl of 0418-638410. 

Uitnodiging: 
hoe leefbaar 
zijn Well en 
Wellseind? 

Op woensdagavond 14 
december organiseert de 
gemeente Maasdriel bij 
Galerie Jacobshoeve, 
Heust 3 in Well een bijeen-
komst over de leefbaarheid 
in Well en Wellseind. Als 
inwoner van de dorpen bent 
u van harte uitgenodigd 
aanwezig te zijn. Vanaf 
19.15 uur staat de koffi e 
klaar, het programma start 
om 19.30 uur en duurt tot 
circa 21.30 uur. 
De afgelopen weken heb-
ben medewerkers van de 
gemeente een aantal huis-
kamergesprekken gevoerd 
in Well en Wellseind om te 
kijken of inwoners ideeën 
hebben over de leefbaar-
heid in de dorpen. Op 14 
december presenteert de 
gemeente de uitkomsten 
van de huiskamergesprek-
ken en worden de ideeën 
nader uitgewerkt. 


