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Ontwerp-besluit over 
omgevingsvergunning 
Voor het adres Oostenbroekweg 19 te Velddriel is een 
omgevingsvergunning aangevraagd.
De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van de in-
richting. Het ontwerpbesluit ligt vanaf  26 januari  t/m 8 maart 
2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis daar 
ter inzage. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een 
afspraak maken via telefoonnummer 14 0418. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst 
Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen zienswij-
zen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt over het voor-
genomen collegebesluit. Dit kan schriftelijk of, na afspraak, 
mondeling.

Meldingen 
Activiteiten-
besluit 
Voor de onderstaande adres-
sen is een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit 
ingediend. 
Baronieweg 13, 
5321 JV Hedel
De melding is ontvangen 
op 16-01-2017 en heeft 
betrekking op het oprichten 
van een hoofdkantoor voor 
winkels voor de verkoop van 
mode-, sport- en outdoorar-
tikelen.
Wilhelminastraat 2, 
5321 TC Hedel
De melding is ontvangen op 
16-01-2017 en heeft betrek-
king op achtergrondmuziek 
ten gehore brengen bij eet-
gelegenheid
De meldingen liggen 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.

Spreekuur 
gemeentelijke 
Ombudsman in 
Hurwenen
Heeft u een klacht over de 
manier waarop u bent behan-
deld door een ambtenaar of 
bestuurder van de gemeente 
Maasdriel? Dat kan gaan 
over alle onderwerpen, 
inclusief het sociaal domein 
(de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, Jeugdwet en 
Participatiewet). De gemeen-
telijke Ombudsman Gerard 
van Dijk luistert naar uw ver-
haal op donderdag 2 februari 
2017  van 19.30 tot 20.30 uur 
in dorpshuis De Kil, Dorps-
straat 5 in Hurwenen.
U kunt de heer Van Dijk ook 
persoonlijk benaderen via 
gerard_van_dijk@hetnet.nl 
of Korenstraat 10, 5388 CS 
Nistelrode.

Vastgesteld bestem-
mingsplan “Buitengebied 
herziening 2015, Voor-
straat 103” (BP1130)
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 
15 december 2016 ongewijzigd vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan maakt het mogelijk om een 
woning te realiseren op basis van de regeling 
Vrijgekomen Agrarische Bebouwing op het perceel 
Voorstraat 103 te Velddriel.

Inzien
Van 26 januari t/m  8 maart 2017 ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan en de daarbij horende 
stukken tijdens de openingstijden voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het be-
stemmingsplan 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.BP1130-VG01
De bronbestanden zijn beschikbaar via; 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1130-/NL.IMRO.0263.BP1130-
VG01

Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebben-
den beroep tegen het vastgestelde bestemmings-
plan worden ingediend bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State
• door diegenen die tijdig een zienswijze hebben 
ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
• tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het 
bestemmingsplan zijn aangebracht
• door hen die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij 
de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn 
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik 
maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking 
voordat over een voorlopige voorziening is beslist. 
Voor het indienen van beroep en het aanvragen 
van een voorlopige voorziening wordt griffi erecht 
geheven.

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

Aangevraagde omgevings-vergunning(en) (Wabo)
Deelactiviteit brandveilig gebruik
•  Heerewaarden, Langestraat 36; brandveilig gebruik van een multifunctioneel centrum (17-01-2017)
Deelactiviteit Uitweg
•  Rossum, Burchtstraat 17; aanpassen huidige uitrit (18-01-2017)
Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van zes weken
•  Kerkdriel, Zandstraat 16a; aanleggen van een wasplaats (19-01-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergunning nodig. Aangevraagde vergunningen 
kunt u niet inzien, maar verleende vergunningen kunt u wel inzien. Tegen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit werkzaamheden
•  Kerkdriel, Zandstraat 16a; het aanleggen van een wasplaats (19-01-2017)
Geweigerde omgevingsvergunning
•  Hedel, Salomonsakker 30; aanleggen van een uitrit (17-01-2017)
•  Hedel, Drielsche Bosch; bouwen van woongebouw met souterrain, plaatsen zonnepanelen, plaatsen damwand, verande-

ren bestaande weg, afgraven van grond en plaatsen van een reclamebord, bouwsteiger en heistelling (13-01-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, Winkelcentrum de Haar; standplaatsvergunning voot de verkoop van aardappelen, groenten en fruit (20-01-

2017)
•  Hedel, Kasteellaan; standplaatsvergunning voor de verkoop van brood, koek en banket elke donderdag van 08.00 uur tot 

13.00 uur (20-01-2017) 
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; (Struijk) standplaatsvergunning voor de verkoop van vis (20-01-2017)
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; (Lagerwerf) standplaatsvergunning voor de verkoop van vis (20-01-2017)
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; standplaatsvergunning voor de verkoop van gefrituurde snacks ed. van 25-2-2017 t/m 28-02-

2017 (20-01-2017)
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s, hapjes en frisdrank op 

26-2-2017 t/m 28-2-2017 (20-01-2017)
•  Rossum, Van Thielenhof; voor het (ver)leggen van een aantal  elektriciteitskabels (13-01-2017)
Telecommunicatiewet
•  Ammerzoden, Distelkamp 30; uitbreiding openbaar telecommunicatienetwerk (13-01-2017)
•  Kerkdriel, Lindestraat/Duitse Weistraat; uitbreiding openbaar telecommunicatienetwerk (13-01-2017) 

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 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.

Reageren op concept evenementenbeleid 
De gemeente Maasdriel krijgt een nieuw evenementenbeleid. Evenementen verhogen de 
aantrekkelijkheid van de gemeente en dragen bij aan de leefbaarheid van de verschillende 
kernen. Maar het is ook zaak om de overlast voor omwonenden te beperken en de veiligheid 
van de bezoekers te garanderen. In het nieuwe evenementenbeleid wordt gezocht naar een 
balans tussen het stimuleren en reguleren van evenementen. Het concept ligt ter inzage van 
19 januari t/m 16 februari 2017. Binnen deze periode kan eenieder een zienswijze uitbren-
gen. U kunt het concept-beleid raadplegen op www.maasdriel.nl bij het nieuwsoverzicht. 
Wilt u reageren? Mail dan naar info@maasdriel.nl.  

Raadscommissie vergadert
De commissie Ruimte vergadert op woensdag 1 februari  
- aanvang 19.30 uur 
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl

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

De raadsvergadering van 26 januari en de commissieverga-
dering  Samenleving en Financiën van 31 januari komen te 
vervallen.

Bekendmaking 
Ontwerpbesluit Wet 
Geluidhinder, Maasdriel
Het college van Maasdriel is van plan een hogere 
geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde van 48 
dB(A) vast te stellen in verband met het realiseren 
van een woning aan Uithovensestraat 23 te Hedel.

Inzien
Het ontwerpbesluit en het verzoek voor vast-
stelling hogere grenswaarde(n) met de daarbij 
horende bijlage(n) ligt van 26 januari tot en met 
8 maart 2017 voor iedereen ter inzage tijdens de 
openingstijden in het gemeentehuis.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit 
bij het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 
5330 GA Kerkdriel. Wij ontvangen uw zienswijzen 
bij voorkeur schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk! 
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt 
u hiervoor contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar.

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


