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Aangevraagde 
omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Heerewaarden, Langestraat 36; bouw van een multicultureel centrum (09-12-2016)
•  Hedel, Molendijk 1a; plaatsen van een opslagcontainer (12-12-2016)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met bestemmingsplan
•  Ammerzoden, Amerstraat 11a; woonbestemming prefereren boven de bedrijfsbestemming 

(09-12-2016)
•  Kerkdriel, Grote Inghweg 3; tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan (07-12-2016)
•  Kerkdriel, Zandstraat 6; het houden van ceremonies en partijen (15-12-2016)
Deelactiviteit werkzaamheden en uitweg
•  Hedel, Maasdijk tussen 35 en 37; aanleggen van op- en afrit (14-12-2016)
•   Rossum, Schoofbandweg 10; aanleg vijver, aarden wal en oprit (09-12-2016)
Deelactiviteit uitweg
•  Rossum, Hogeweg 8d; aanleg van uitweg (08-12-2016)

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.

Besluiten-
register
Verleende omgevingsver-
gunningen (Wabo)
Deelactiviteit uitweg 
•  Velddriel, Laarstraat M521-

M577); aanleg tijdelijke uitrit 
(09-12-2016)

Deelactiviteit in strijd met 
bestemmingsplan 
•  Kerkdriel, Grote Inghweg 3; 

gebruik bedrijfswoning als 
burgerwoning (12-12-2016)

Telecommunicatiewet
•  Ammerzoden, Achterstraat; 

voor het leggen van kabels 
en leidingen (13-12-2016) 

Als u meent rechtstreeks in 
uw belang te zijn getroffen 
door één of meerdere van 
deze besluiten kunt u binnen 
zes weken na bovengenoem-
de datum van bekendmaking/
verzending (= datum tussen 
haakjes), een gemotiveerd 
bezwaarschrift bij het col-
lege 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 bezwaar-
schrift, een verzoek voor het 
treffen van een voorlopige 
voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector bestuurs-
recht, postbus 9030 6800 EM 
Arnhem.

Inspraak voorontwerp-
bestemmingsplan 
‘Buitengebied herziening 2017, 150KV- kabelver-
binding Zaltbommel-Wamel’ (BP1139)
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk voor Ten-
net om een ondergrondse hoogspanningskabel aan 
te leggen binnen het grondgebied van de gemeente 
Maasdriel. Het nieuwe tracé van de hoogspan-
ningskabel (150.000 Volt) loopt van Wamel tot aan 
Zaltbommel. Het tracé zal binnen de gemeente 
Maasdriel grotendeels langs de Van Heemstraweg 
komen te liggen. 
De extra hoogspanningsverbinding is op grond 
van de Elektriciteitswet 1988 wettelijk verplicht en 
noodzakelijk om de betrouwbaarheid van het elektri-
citeitsnetwerk te garanderen. De inbedrijfname van 
de nieuwe hoogspanningskabel staat gepland voor 
2019. 

Inzien
Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 
ligt het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij 
horende stukken tijdens de openingstijden voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op 
• onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de 

link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1139-VO01
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1139-/NL.IMRO.0263.BP1139-
VO01

Reageren
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Maasdriel 
wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de 
inzagetermijn reageren op het plan. Inspraakreac-
ties stuurt u onder vermelding van BP1139 aan: Het 
college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA 
Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke in-
spraakreactie, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, 
kunt u hiervoor contact opnemen met de behande-
lend ambtenaar.

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

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
Wrona, K.  05-05-1993 Van Broekhuisenstraat 17, 5324 CZ Ammerzoden 13-12-2016
Czamul, A.E.  02-10-1989 Van Broekhuisenstraat 17, 5324 CZ Ammerzoden 13-12-2016

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 onbe-
kend 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 onder-
werp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
herziening 2016, Hedel Uithovensestraat 23” 
(BP1112)
Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemming naar een woonbestem-
ming met behoud van de bestaande woning en het toevoegen van een extra woning op het 
perceel Uithovensestraat 23 te Hedel.

Inzien
Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de 
daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeente-
huis.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;
• onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link     

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1112-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1112-/NL.IMRO.0263.BP1112-ON01

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u 
onder vermelding van ‘BP1112’ aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 
GA Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de be-
handelend ambtenaar.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer B. van Avezaath.

Bouwkavel 
kopen?

www.maasdriel.nl

Reisdocument aanvragen? Extra avondopenstelling op donderdag 
22 en 29 december. Plan een afspraak via www.maasdriel.nl


