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8 februari 2017
Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Ammerzoden-Noord (kad AMZ M 

729); bouwen 14 woningen (01-02-2017)
•  Hedel, Korenstraat 13; bouwen garage (01-02-

2017)
•  Heerewaarden, Veerstraat 16; legalisatie bestaan-

de pergola (23-01-2017)
•  Kerkdriel, Kerkstraat ong. (Kad MDL K 4262); 

plaatsen betonnen transformatorruimte (27-01-
2017

Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Hedel, Drielseweg 24; plaatsen unit (27-01-2017)
Deelactiviteit uitweg
•  Alem, Leimuidenstraat (Kad. MDL L 1848); aanleg-

gen inrit (27-01-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning met een termijn van zes weken
•  Kerkdriel, Berm 49; bouwen bedrijfsgebouw (31-

01-2017)

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

Raadsvergade-
ring 16 februari  
- 19.30 uur 
Zie voor agendastukken 
https://raad.maasdriel.nl

Voor aanmelding als inspre-
ker of informatie over deze 
raadsvergadering kunt u 
contact opnemen met de grif-
fi e op griffi er@maasdriel.nl of 
0418-638410. 

Ontwerpbestemmingsplannen
BP1141, ”Buitengebied herziening 2016, Uilecotenweg 14” en anterieure overeenkomst
BP1143, “Kerkdriel herziening 2016, Leijensteinstraat” 
BP1154, “Rossum herziening 2016, reparatie weteringshoek 27”

BP1141, ontwerp, “Buitengebied herziening 2016, Uilecotenweg 14”
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk, op basis van het ´Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebou-
wing in het buitengebied´ (VAB), dat op het perceel Uilecotenweg 14 te Ammerzoden de bedrijfswoning een burgerwoning 
wordt en dat deze op een andere plek op het perceel kan worden gebouwd. Ook wordt de bouw van een nieuwe burgerwo-
ning mogelijk gemaakt. Het bouwperceel die de bouw van kassen nu nog mogelijk maakt komt te vervallen, en de bestaande 
kassen worden gesloopt.
Anterieure overeenkomst Uilecotenweg 14 Hedel
Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 3 februari 2017 een anterieure 
overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor een locatie aan Uilecotenweg 14 te Ammerzoden, kadastraal 
bekend gemeente Ammerzoden, sectie M, nummers 485, 1290, 1289 en 1039. Omdat deze overeenkomst is aangegaan 
voordat een bestemmingsplan van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst ge-
noemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het herzien van het bestemmingsplan (zie BP1141) en over de ver-
goeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

BP1143, ontwerp, ‘Kerkdriel herziening 2016, Leijensteinstraat”
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de woning die op het perceel Leijensteinstraat 23 te Hedel gebouwd kan worden 
op een gunstigere plek op het perceel kan worden gebouwd. De bestemming wordt veranderd van ‘Gemengd - voormalig 
(agrarische) bebouwing’ naar een woonbestemming waarbij de bestaande mogelijkheden voor een bedrijf worden gecontinu-
eerd.

BP1154, “Rossum herziening 2016, reparatie weteringshoek 27”
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bedrijfswoning te kunnen bouwen bij het bestaande bedrijf aan de Wete-
ringshoek 27 in Rossum. Dit was eerder al mogelijk maar deze mogelijkheid in het in 2011 vastgestelde bestemmingsplan 
Rossum & Hurwenen vervallen. De mogelijkheid wordt nu weer teruggebracht. 

Inzien
Van 9 februari t/m 22 maart 2017 liggen de ontwerpbestemmingsplannen en de daarbij horende stukken, alsook een zake-
lijke beschrijving van de anterieure overeenkomst, tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis.
U kunt de bestemmingsplannen ook vinden op;
• onze website www.maasdriel.nl;
• op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de links: 

BP1141 “Buitengebied herziening 2016, Uilecotenweg 14”
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1141-ON01
BP1143 “Kerkdriel herziening 2016, Leijensteinstraat”
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1143-ON01
BP1154, “Rossum herziening 2016, reparatie weteringshoek 27”
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1154-ON01

De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1141-/NL.IMRO.0263.BP1141-ON01
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1143-/NL.IMRO.0263.BP1143-ON01
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1154-/NL.IMRO.0263.BP1154-ON01

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van het des-
betreffende nummer (BP1141 of BP1143) aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Wij 
ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk! Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, 
kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of 
beroep open.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer B. van Avezaath en voor plan BP1154 of naar mevrouw A. Zweerus. 

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 verblijf-
plaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Geslachtsnaam  geboorte- adres datum
en voorletters datum  besluit
Mehmed, K. 27-07-1987 Maasbandijk 1a 95; 5331KB Kerkdriel 20-01-2017
Sikora, K.K. 03-02-1997 Korte Valksestraat 20; 6624 AK Heerewaarden 02-02-2017
Zalewski, A.J. 04-02-1974 Provincialeweg 54, 5334 JJ Velddriel 02-02-2017
Seepers, A. 02-09-1964 St. Andries 10, 6624 KB  Heerewaarden 03-02-2017

Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstver-
lening 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 Algemene wet bestuursrecht publiceren wij daarom deze bekend-
making.

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 bezwaarschrift vermeldt u uw naam, 
uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.

Melding Activiteitenbesluit 
Voor het adres Berm 49, 5331 KL in Kerkdriel is 
een melding op grond van het Activiteitenbesluit 
ingediend. De melding is ontvangen op 31-01-
2017 en heeft betrekking op het oprichten van een  
restaurant met minicamping. 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 Rivieren-
land in Tiel via 0344 579314.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunning(en) (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Heerewaarden, Bukestraat 1;  bouwen multifuncti-

oneel centrum (02-02-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Kerkdriel, het maken van straatfoto’s tijdens de 

kermis (03-02-2017)
Wet op de kansspelen
•  Ammerzoden, Voorstraat 2; het aanwezig hebben 

van twee kansspelautomaten (03-02-2017)

Bezwaar
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 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.

Deelactiviteit milieu, bouwen en aanleggen 
waterberging
•  Hedel, Broekheuvelsestraat 49a; veranderen 

pluimveebedrijf (30-01-2017)

Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bin-
nen zes weken na bovengenoemde datum van 
verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij 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.

Bouwkavel kopen?
www.maasdriel.nl


