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Aangevraagde 
omgevings-
vergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Forellenlaan 9; 

uitbreiden van garage  
(20-01-2017)

•  Kerkdriel, Kruisstraat/Ju-
lianastraat (voormalig MCD-
terrein); bouwen van 20 
huurwoningen (19-01-2017)

Deelactiviteit brandveilig 
gebruik
•  Heerewaarden, Hogewaard 

21; in gebruik nemen van 
voormalige kantoorruimte 
voor huisvesting arbeidsmi-
granten (26-01-2017)

Voor het slopen, bouwen en 
veranderen van bouwwer-
ken 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, Uilecotenweg 10b; bouwen van een woning (20-01-2017)
Deelactiviteit kappen
•  Heerewaarden, Van Heemstraweg/Variksestraat; kappen van 6 bomen  

(20-01-2017)
Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunning
•  Ammerzoden, Ammerstraat 11a; aanvraag vrijstelling gebruik van bedrijf naar 

wonen (18-01-2017)

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 bekend-
making/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.

Meldingen Activiteitenbesluit 
Voor de onderstaande adressen is een melding op grond van het Activiteitenbesluit 
ingediend:
Buitenkamp (kad. L1318) (Kampen Noord) Hedel
De melding is ontvangen op 20-01-2017 en heeft betrekking op opslag van bouw-
producten in nieuw te bouwen showroom
Burg. Woltersstraat 27, 6624 AL Heerewaarden
De melding is ontvangen op 26-01-2017 en heeft betrekking op het lozen van 
grondwater op riolering.
Zandstraat 16a, 5331 PG Kerkdriel
De melding is ontvangen op 25-01-2017 en heeft betrekking op het aanleggen van 
een wasplaats voor boten.

De meldingen liggen niet ter inzage en er bestaat geen mogelijkheid voor het ma-
ken van bezwaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland 
in Tiel via 0344 579314.
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