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Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Prinses Beatrixstraat 11; wijzigen gevelopeningen en diverse constructies 

tot wooneenheid (16-12-2016)
•  Kerkdriel, Ronde Morgen 13; wijzigen van constructie, wijzigen van dakkapel en 

aanpassen van de gevels (21-12-2016)
• Well, Dorpstraat 2; verbouwen van een loods (21-12-2016)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met bestemminsplan
• Ammerzoden, Ammerstraat 18; bouw van woonhuis (25-12-2016)
•  Heerewaarden, Langestraat 36; tijdelijk plaatsen van units tbv voetbal- en tennis-

vereniging (19-12-2016)
Deelactiviteit bouwen en uitweg
•  Kerkdriel, Veersteeg 5; verbouw en uitbreiden van woning en aanleg uitrit (25-12-

2016) 
Deelactiviteit uitweg
• Kerkdriel, Schepenland 29a; aanleg van uitrit (23-12-2016)

RECTIFICATIE
In het Carillon van 14 december 2016 is vermeld:
•  Alem, Leimuidenstraat 20: plaatsen dakkapel (06-12-2016)
Dit had moeten zijn:
• Alem, Leimuidenstraat 20; een dakopbouw op de garage (06-12-2016) 

Algemene Plaatselijke Verordening
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; standplaatsvergunning voor de heer M.A. van Delft 

voor het verkopen van bloemen en aanverwante artikelen (29-12-2016)
Wet op de kansspelen
•  Kerkdriel, Kerkstraat 31; aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten voor het 

jaar 2017 (23-12-2016)
•  Kerkdriel, Nieuwstraat 3; aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten voor het 

jaar 2017 (29-12-2016)
Telecommunicatiewet
• Kerkdriel, Kievitsham 9; voor het leggen van kabels en leidingen (27-12-2016)
Brandbeveiligingsverordening
•  Kerkdriel, Zandstraat 17; vergunning voor het in gebruik nemen van een tent t.b.v. 

een feest van 24-5-2017 t/m 29-5-2017 (20-12-2016)
Drank- en horecawet
•  Alem, Sint Odradastraat 6; een ontheffi ng van het verbod voor het zonder vergun-

ning verstrekken van zwak alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse bij de 
hierbij genoemde bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard van 14.00 tot 
18.30 uur op 11 maart 2017, 6 mei 2017, 24 juni 2017, 16 september 2017, 28 
oktober 2017, 9 december 2017 (23-12-2016)

•  Kerkdriel, Piekenwaardweg 3; drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf 
(20-12-2016)

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 bekendma-
king/verzending (= datum tussen haakjes), een gemotiveerd bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van Maasdriel indienen. Een bezwaar-
schrift 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 bestuurs-
recht, postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Ontwerp-besluit over 
omgevingsvergunning 
Voor het adres Sint Annaweg 54 te Hedel is een 
omgevingsvergunning aangevraagd.
De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van 
de inrichting. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 4-1-2017 
t/m 15-2-2017 tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis daar ter inzage. Voor inzage buiten 
de openingstijden kunt u een afspraak maken via 14 
0418. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 
579314.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen 
zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden ge-
maakt over het voorgenomen collegebesluit. Dit kan 
schriftelijk of, na afspraak, mondeling.

Open dag Stadhuiscampus 
Sinds december 2016 zijn UWV, Werkzaak Rivierenland en gemeente Tiel te vinden op de verbouwde Stadhuiscampus aan 
de Achterweg 2 in Tiel. Eerder zaten de organisaties verspreid over vijftien verschillende locaties, in Tiel en andere plekken 
in Rivierenland. Onhandig voor de medewerkers, maar zeker ook voor bezoekers en klanten! Op zaterdag 14 januari kunt u 
een kijkje komen nemen op de Stadhuiscampus. Van 12.00-17.00 uur zijn er tal van leuke activiteiten voor jong en oud.

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  geboortedatum adres datum besluit
en voorletters
Tworkowska, A.A. 02-09-1987 Paterstraat 168, 5331 EM KERKDRIEL 30-12-2016
Kowalczyk, I.M.  05-06-2008 Paterstraat 168, 5331 EM KERKDRIEL 30-12-2016
Tworkowski, F. 11-01-2014 Paterstraat 168, 5331 EM KERKDRIEL 30-12-2016

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 Alge-
mene 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 bezwaar-
schrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.

Ambtshalve inschrijving op een nieuw adres
Uit onderzoek van team Publieke Dienstverlening, is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisadministratie persoonsgegevens 
staan ingeschreven. Het onderzoek heeft een nieuw adres opgeleverd. Het college heeft 
besloten deze personen ambtshalve op hun nieuwe adres in te schrijven. 
Geslachtsnaam  geboortedatum adres datum besluit
en voorletters
Zielonka, M.A. 23-07-1964 Ammerstraat 8; 5324 CB; Ammerzoden 29-12-2016

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit 
bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes 
weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaar-
schrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemoti-
veerd aangegeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel

Melding 
Activiteiten-
besluit 
Voor het adres Hoenzadriel-
sedijk 16, 5333 PA Hoen-
zadriel is een melding op 
grond van het Activiteitenbe-
sluit ingediend. De melding 
is ontvangen op 20-12-2016 
en heeft betrekking op 
veranderen loonbedrijf. De 
melding ligt niet ter inzage en 
er bestaat geen mogelijkheid 
voor het maken van bezwaar. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Omge-
vingsdienst Rivierenland in 
Tiel via 0344 579314.

Aangevraagde omgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Voorstraat 12a; verbouwen van winkelpand naar 

woonhuis (20-12-2016)
•  Hedel, Akkerseweg 16; wijzigen van een reeds verleende 

vergunning (23-12-2016)
•  Hedel, Grutakker kad. H 3865 nrs 31 t/m 26 en 57 t/m 67; 

bouw van 19 woningen (21-12-2016)
•  Hedel, Parallelweg 7; uitbreiden bedrijfshal (21-12-2016)
•  Hedel, Voorstraat 21; realiseren van 2 wooneenheden (23-

12-2016)
•  Hedel, Kampen Noord kad.Hdl 1318)bouw van bedrijfspand 

(22-12-2016)
•  Kerkdriel, Hintham 49; verbouw van woning (28-12-2016)
•  Kerkdriel, Zandstraat 16a; bouw van wasplaats (22-12-

2016)
•  Rossum, Kerkstraat 20; plaatsen van zonnepanelen (26-12-

2016)
•  Rossum, Waalstoep 3; aanbrengen van dakramen (20-12-

2016)
•  Velddriel, Wordenseweg 40; bouwen van een bedrijfsruimte 

(16-12-2016)
•  Velddriel, Voorstraat ong. (107); bouw van woonhuis (22-

12-2016)
Deelactiviteit kappen
•  Hedel, Stationsweg; Velddriel, Voorstraat 2; Rossum, 

Schoofbandweg 3; kappen van bomen (20-12-2016) 
Deelactiviteit aanleggen
•  Heerewaarden, Langestraat 36; aanleg natuurgras, tennis-

banen en oefenruimte (22-12-2016)

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.

Raadscommissie vergadert
De commissie Samenleving en Financiën verga-
dert op dinsdag 10 januari, aanvang 19.30 uur.
De eerder geplande commissie Ruimte op 11 januari 
vervalt. Zie voor agendastukken https://raad.maas-
driel.nl

Voor aanmelding als inspreker of informatie over 
deze commissievergaderingen kunt u contact 
opnemen met de griffi e op griffi er@maasdriel.nl of 
0418-638 410/467.


