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Aangevraagde omgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen 
•  Kerkdriel, Kerkstraat 93; bouw van een woning 

(30-12-2016)
•  Kerkdriel, Paterstraat 5; bouw van een woning  

(31-12-2016)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouw-
werken is meestal een vergunning nodig. Aange-
vraagde vergunningen kunt u niet inzien, verleende 
vergunningen kunt u wel inzien. Tegen verleende 
vergunningen kunt u bezwaar maken.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen en uitweg
•  Ammerzoden, Meander 16 t/m 22; bouw van  

4 woningen (4-1-2017)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met regels 
bestemmingsplan 
•  Hoenzadriel, Hoenzadrielsedijk 16; vergroten  

machineberging (5-1-2017)
•  Kerkdriel, Handelsweg 10; bouw bedrijfswoning 

met garage (3-1-2017)
Wet op de kansspelen
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 23; aanwezigheidsver-

gunning speelautomaten voor 2017 (6-1-2017)
Telecommunicatiewet
•  Alem, Meerenstraat 12; toestemming voor het 

uitbreiden en in stand houden cab het openbaar 
telecommunicatienetwerk (5-1-2017) 

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 indie-
nen. 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.

Intrekking 
omgevingsvergunning 
Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning 
ingetrokken:
Baronieweg 15, 5321 JV Hedel
De intrekking is verzonden op 5 januari 2017 en heeft 
betrekking op het gedeeltelijk intrekken van de verleende 
omgevingsvergunning met kenmerk BR 309-2008 voor de 
verbouwing van het bedrijfspand. 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan 
contact op met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 
0344 579314. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt 
u binnen zes weken na bovengenoemde datum van ver-
zending een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente 
indienen. Een bezwaarschrift schort de werking van deze 
vergunning niet op. Indien u opschorting wenst, kunt u - te-
gelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek 
voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, 
team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit 
verzoek zijn kosten (griffi erecht) verbonden. Meer informatie 
hierover staat op www.rechtspraak.nl.

Melding 
Activiteiten-
besluit 
Voor het adres Langestraat 
36, 6624 AB Heerewaarden 
is een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit 
ingediend. 

De melding is ontvangen op 
3-1-2017 en heeft betrekking 
op wijzigen van sportter-
rein SV Heerewaarden De 
melding ligt niet ter inzage en 
er bestaat geen mogelijkheid 
voor het maken van bezwaar. 
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Om-
gevingsdienst Rivierenland in 
Tiel via 0344 579314.

Bouwkavel 
kopen?

www.maasdriel.nl


