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Melding Activiteitenbesluit 
Voor het adres Drielseweg 24, 5321NC Hedel is een melding op grond van het Activi-
teitenbesluit ingediend. 
De melding is ontvangen op 10-01-2017 en heeft betrekking op het starten van een bedrijf. 
De melding ligt niet ter inzage en er bestaat geen mogelijkheid voor het maken van bezwaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 
0344 579314.

Aangevraagde omgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Hageland 32; plaatsen van 2 dakkapellen (05-01-2017)
•  Kerkdriel, Noordbeemdenweg 2; verbouwen van bedrijfsruimte (06-01-2017)
•  Velddriel, Oude Weistraat 11; uitbreiden van een bedrijfshal (06-1-2017)
Deelactviteit in strijd met regels bestemmingsplan
•  Heerewaarden, Hogewaard 21; in gebruik nemen van kantoorunits t.b.v. huisves-

ting arbeidsmigranten (12-01-2017)
•  Rossum, Veilingweg 1; realiseren van een Bed and Breakfast (06-01-2017)
Deelactiviteit uitweg
•  Rossum, Burchtstraat 17; aanleg van tijdelijke in-uitrit (10-01-2017)

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
•  Ammerzoden, Groenstrook Langehof en Hogesteeg (kad. 

K3187); tijdelijk plaatsen van een bouwbord (09-01-2017)
• Heerewaarden, Hogewaard 21; plaatsen van twee opslag-
putten (11-01-2017)
• Velddriel, Voorstraat 108; bouwen van een bijgebouw (12-
01-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Hurwenen, Groenestraat 2b; vergunning voor het (ver) leg-

gen van elektriciteitskabels (10-01-2017)
Telecommunicatiewet
•  Ammerzoden, Burg. Verdegaalhof 2; voor het uitbreiden en 

in stand houden van het openbaar telecommunicatienet-
werk (06-01-2017)

•  Ammerzoden, Wellsedam 56; voor het uitbreiden en in 
stand houden van het openbaar telecommunicatienetwerk 
(06-01-2017) 

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 bekendmaking/
verzending (= datum tussen haakjes), een gemotiveerd be-
zwaarschrift 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 voor-
zieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Publicatie anterieure overeenkomst 
realisatie woning (herbouw) Horenkamp 1 
te Ammerzoden 
Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend 
dat zij op 1 december 2016 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro 
heeft gesloten voor een locatie aan Horenkamp 1 te Ammerzoden kadastraal be-
kend gemeente Ammerzoden, sectie K, nummer 426.
Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat een omgevingsvergunning 
is verleend, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeen-
komstgenoemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een eventuele 
toekomstige “woningbouwontwikkeling van de locatie en over de vergoeding van 
de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij 
voornemens is te verlenen.

Met ingang van 19 januari 2017  ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op 
het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep 
open.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Ontwerpbestemmingsplan “Rossum her-
ziening 2016, Weteringshoek naast nr. 24” 
(BP1156), Maasdriel
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een huis te bouwen op het perceel 
gelegen naast het perceel Weteringshoek 24 in Rossum (kadastraal bekend als 
Rossum, sectie E, nummer 917).

Inzien
Van 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017  ligt het ontwerpbestemmingsplan 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.BP1156-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1156-/NL.IMRO.0263.BP1156-ON01

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze 
stuurt u onder vermelding van ‘BP1156’ aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Post-
bus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schrifte-
lijk, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met 
de behandelend ambtenaar.

Anterieure overeenkomst
Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend 
dat zij op 21 december 2016 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro 
heeft gesloten voor een locatie aan Weteringshoek te Rossum (naast nummer 24), 
kadastraal bekend gemeente Rossum, sectie E, nummer 917.Omdat deze overeen-
komst is aangegaan voordat een bestemmingsplan van kracht wordt, wordt deze 
overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de over-
eenkomst zijn afspraken gemaakt over een eventuele toekomstige “woningbouw-
ontwikkeling van de locatie en over de vergoeding van de kosten die de gemeente 
maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Met ingang van 19 januari 2017  ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op 
het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep 
open.
 
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Ontwerp bestemmingsplanwijziging (BP1159) 
‘Kerkdriel wijziging 2017, Lindestraat 
ongenummerd’ en anterieure overeenkomst, 
Maasdriel  
 
Het college is van plan een bouwvlak op te nemen voor het perceel aan de Lindestraat onge-
nummerd (naast nummer 78) en kadastraal bekend als gemeente Maasdriel sectie N 3501, 
ten behoeve van het oprichten van een woning.
In het geldende bestemmingsplan “Kerkdriel en Hoenzadriel 2013” heeft het perceel aan de 
Lindestraat te Kerkdriel de bestemming ‘Wonen’, zonder de nadere aanduiding ‘bouwvlak’. 
Het college kan op grond van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan, een 
bouwvlak opnemen. 

Inzien
Van 19 januari tot en met 1 maart 2017 ligt het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij horende 
stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het ontwerp wijzigingsplan 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.BP1159-ON01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1159-/NL.IMRO.0263.BP1159-
ON01

Reageren
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze 
stuurt u onder vermelding van ‘BP1159’ aan: het college van de gemeente Maasdriel, Post-
bus 10.000, 5330 GA  Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk! 
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behan-
delend ambtenaar.

Anterieure overeenkomst Lindestraat ongenummerd, Kerkdriel 
Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro ook bekend dat zij 
op 10 januari 2017 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor 
deze locatie aan de Lindestraat ongenummerd (naast 78). Omdat deze overeenkomst is 
aangegaan voordat een bestemmingsplan van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een 
anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de overeenkomst zijn afspraken ge-
maakt over een eventuele toekomstige “woningbouwontwikkeling van de locatie en over de 
vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking 
die zij voornemens is te verlenen.

Met ingang van 19 januari 2017 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeen-
komst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeente-
huis.Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

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
Krajewski, L.W. 06-03-1982 Kerkstraat 9, 5328 AA Rossum 11-01-2017
Bielecki, Z.F. 11-12-1964 Oude Weistraat 47, 5334 LK Velddriel 11-01-2017
Pyka, G. 30-10-1969 Voorstraat 6, 5324 AV Ammerzoden 11-01-2017

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 ‘Ver-
trek 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 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.

Vastgestelde bestemmingsplan-
wijziging (BP1101)
“Buitengebied wijziging 2015, 
Jannestraat 3”, Maasdriel
Het college heeft de bestemmingsplanwijziging op 13 decem-
ber 2016 vastgesteld.
De bestemmingsplanwijziging maakt het mogelijk de realisa-
tie van twee nieuwe woningen mogelijk, waarbij de bestaan-
de bedrijfswoning ombestemd wordt tot burgerwoning en de 
(agrarische) bedrijfsbestemming wordt wegbestemd. Dit pro-
ject komt voort uit de regeling voor vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing. De bestemmingswijziging vindt plaats aan 
de Jannestraat 3 te Hurwenen (kadastraal bekend gemeente 
Rossum, sectie E, nummers 662 en 663).

Inzien
Van 19 januari t/m 1 maart 2017 ligt het wijzigingsplan en 
de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het wijzigingsplan 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.02630000BP1101-
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.
digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.02630000BP1101-

Reageren 
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep 
tegen het vastgestelde wijzigingsplan worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
• door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend 
op het ontwerp wijzigingsplan
• tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het wijzigingsplan 
zijn aangebracht
•  door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 

staat zijn geweest hun zienswijzen bij het college van bur-
gemeester en wethouders in te dienen. 

Het beroep kunt u richten aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20.019, 2500 EA ‘s GRAVENHAGE. 
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het 
indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Als van deze mogelijkheid ge-
bruik wordt gemaakt, treedt het wijzigingsplan niet in werking 
voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het 
indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige 
voorziening is griffi erecht verschuldigd.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Verbaar-
schot.

Een leefbaar 
Rivierenland
Heeft u een idee of concreet 
plan om uw buurt te verbete-
ren? De provincie Gelderland 
stelt subsidie beschikbaar. 
De Leefbaarheidsalliantie 
Gelderland kan u helpen de 
plannen te realiseren. 

De subsidie bedraagt ten 
hoogste 75% van de kosten 
met een minimum van 
10.000 euro en een maxi-
mum van 25.000 euro. De 
overige 25% van de kosten 
moeten worden bekostigd 
door eigen inbreng. Bij-
voorbeeld via sponsoring of 
crowdfunding. 

Voor professionele onder-
steuning bij het opstellen of 
uitvoeren van uw plannen 
kunt u de hulp van de Leef-
baarheidsalliantie Gelderland 
inschakelen. Dit zijn vijf door 
de provincie gesubsidieerde 
organisaties die initiatieven 
van actieve bewoners en 
eventueel (sociale) onder-
nemingen ondersteunen. 
U bereikt hen via vraag@
leefbaarheidgld.nl.

Op donderdag 26 januari 
organiseert de Leefbaarheid-
salliantie van 19.30 uur tot 
22.00 uur een bijeenkomst 
in Tiel hierover. Kijk op www.
maasdriel.nl voor meer 
informatie. 


