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Let op! Extra avondopenstelling in december.

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 hebben met Menzis afspraken over het “gemeente-
pakket”. Dit pakket bestaat uit een basisverzekering met de keuze uit verschil-
lende 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 zorgverze-
kering? Bel dan met de Menzis overstapcoach via telefoonnummer 088 - 222 
40 80. Of kijk op www.menzis.nl/gemeente

Extra avondopenstelling 
gemeentehuis 
De gemeente Maasdriel verwacht in december extra drukte 
in aanvragen van identiteitskaarten 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.maas-
driel.nl/afspraak/. Ligt uw reisdocument al voor u klaar? Dan 
kunt u zonder afspraak binnenlopen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•   Ammerzoden, Uilecotenweg ong. AmzM1340 kavel 4; bouw van een woning  

(28-11-2016)
•  Ammerzoden, Molendijk ong. Kad 2859 kavel 44b; bouw van een woning  

(06-12-2016)
•  Ammerzoden, Molendijk ong. Kad 2859; bouw van een woning (06-12-2016)
•  Ammerzoden, Molendijk ong. K 2859 kavel 44c; bouw van een woning   

(06-12-2016)
•  Hurwenen, Meiweg 4; plaatsen mantelzorgwoning (01-12-2016)
•  Kerkdriel, Ronde Morgen 13; wijzigen van een reeds verleende vergunning  

(01-12-2016)
•  Kerkdriel, Grote Inghweg 4a; het realiseren van een slootafscheiding   

(05-12-2016)
Deelactiviteit uitweg
• Heerewaarden, Langestraat 34; aanleggen van een uitrit (06-12-2016)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met bestemmingsplan
• Well, Dreef 5; aanpassen van de bestemming (02-12-2016)

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

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Velddriel, Hamstraat 16; uitbreiden van een kas (06-12-2016)
Deelactiviteit bouwen en omgevingsvergunning beperkte milieutoets
• Ammerzoden, Bovendijk 5; uitbreiden van manege (02-12-2016)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met bestemmingsplan
• Alem, Leimuidenstraat 20; plaatsen van een dakkapel (06-12-2016)
Deelactiviteit uitweg
• Hurwenen, Wielewaallaan 48; creëren van een uitrit  (06-12-2016)
•  Kerkdriel, Kromsteeg ong; het creëren van een uitrit en onderhoudspad ten dien-

ste van het DSC terrein (06-12-2016)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Alem, evenementenvergunning voor de carnavalsoptocht op 26-02-2017 van 

10.30 tot 13.00 uur (09-12-2016)
•  Heerewaarden, evenementenvergunning voor de carnavalsoptocht op 25-02-

2017 van 19.11 tot 21.00uur (09-12-2016)
•  Kerkdriel, evenementenvergunning voor de carnavalsoptocht op 26-02-2017 van 

14.01 tot 18.00 uur (09-12-2016)
•  Rossum, evenementenvergunning voor de carnavalsoptocht op 25-02-2017 van 

14.11 tot 16.30uur (09-12-2016)
•  Velddriel, evenementenvergunning voor de carnavalsoptocht op 25-02-2017 van 

13.30 tot 16.30 uur (09-12-2016)
Telecommunicatiewet
•  Alem, Sint Odradastraat 15; toestemming voor het uitbreiden en instandhouden 

van het openbaar telecommunicatienetwerk (09-12-2016)
•  Ammerzoden, Industrieweg 11a; toestemming voor het uitbreiden en instandhou-

den van het openbaar telecommunicatienetwerk (09-12-2016)
•  Kerkdriel, Duitse Weistraat 11b; toestemming voor het uitbreiden en instandhou-

den van het openbaar telecommunicatienetwerk (09-12-2016)
•  Kerkdriel, Kerkstraat 105; toestemming voor het uitbreiden en instandhouden van 

het openbaar telecommunicatienetwerk (09-12-2016)

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 bekend-
making/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.

Publicatie anterieure overeenkomst ‘Herontwik-
keling van de locatie aan de Venuslaan 15 te 
Kerkdriel’
Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro)  bekend dat zij op 30 november 2016 een anterieure overeenkomst ex art. 
6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor de locatie aan de Venuslaan 15 te Kerkdriel.
Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat een bestemmingsplan van kracht wordt, 
wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de 
overeenkomst zijn met de initiatiefnemer afspraken gemaakt over de herontwikkeling en 
verkoop van de locatie aan de Venuslaan en de vergoeding van de kosten die de gemeente 
maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen. Op de 
locatie waarop voorheen de basisschool De Meidoorn was gehuisvest, wil de initiatiefnemer 
een woonzorgcomplex realiseren voor mensen met dementie.
Met ingang van 15 december 2016 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure
overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het ge-
meentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer R. Gort.

Kavels bedrijventerrein 
De Kampen-Noord tijdelijk 
goedkoper
Op 29 november 2016 heeft het college besloten de 
prijzen voor de verkoop van bouwrijpe grond van De 
Kampen-Noord tijdelijk te verlagen. Tot 1 juli 2017 wordt 
een prijs gehanteerd van € 145,-/m2 voor zichtlocaties en 
€ 125,-/m2 voor overige kavels. Dit is €  20,-/m2 goedko-
per dan bij de start van de verkoop in 2013.

In het verleden toonden ondernemers regelmatig interesse 
om zich te vestigen op De Kampen-Noord. De fi nanciële 
crisis zorgde echter voor terughoudendheid. Het college 
hoopt dat de prijsverlaging in combinatie met de aantrek-
kende economie ondernemers laat overwegen om zich 
alsnog op De Kampen-Noord te vestigen.

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 verblijf-
plaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Geslachtsnaam    datum
en voorletters geboortedatum adres besluit
Gawronski, A.K. 14-12-1976 Maasbandijk 1a 305, 5331 KB  Kerkdriel 7-12-2016
Napierala, R.P. 18-01-1977 Nieuwstraat 7, 5331 BA Kerkdriel 9-12-2016
Głażewski, R. 26-10-1991 Hogestraat 37 139, 6624 BA Heerewaarden 12-12-2016

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 bekend-
making.

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 handtekening.

Vuurwerkvrije 
zones 
Consumentenvuurwerk mag 
worden afgestoken van 31 
december 18.00 uur tot 1 
januari 02.00 uur. Op 13 
december 2016 heeft het col-
lege de volgende vuurwerk-
vrije zones aangewezen: 
het gebied binnen een straal 
van 50 meter van kerken, 
begraafplaatsen, verpleeg-
huizen, verzorgingstehuizen, 
woonzorgcentra, dieren-
pensions en gemeentelijke 
dierenparken.


