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Besluitenregister
Buitenbehandeling gestelde omgevingsvergun-
ning
•  Heerewaarden, Hogewaard 1a; huisvesten moe-

landers (06-02-2017)
Verleende omgevingsvergunning(en) (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Voorstraat 21; verhogen dak (09-02-2017)
•  Heerewaarden, Langestraat 36; aanleg van na-

tuurgras, tennisbanen en oefenruimte   
(07-02-2017)

Deelactiviteit bouwen en in strijd met bestem-
mingsplan
•  Hedel, Voorstraat 12b en 12c; verbouwen winkel-

pand tot tijdelijke wooneenheid (08-02-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Hurwenen, Molenstraat; (ver)leggen van aantal 

elektriciteitskabels (03-02-2017)
Telecommunicatiewet
•  Hedel, Leijenhof 1a; leggen kabels en leidingen 

(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 voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 
EM Arnhem.

Aangevraagde omgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Hooiweg 33; aanbouwen opslagloods tegen be-

staand pand (03-02-2017)
•  Hurwenen, Geerhofstraat 25; overkapping tussen garage 

en woning (07-02-2017)
•  Kerkdriel, Paterstraat 180; uitbreiden woning en plaatsen 

dakkapellen (02-02-2017)
•  Rossum, Nieuwe Kruisstraat 21; plaatsen dakkapel   

(06-02-2017)
Deelactiviteit uitweg
•  Rossum, Burchtstraat 17; aanleggen tijdelijke uitrit   

(03-02-2017)
Deelactiviteit werkzaamheden
•  Rossum, Burg. Van Randwijckstraat 45; dijkhelling opknap-

pen (08-02-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning met een termijn van zes weken
•  Alem, Leimuidenstraat 24a; bouwen woning (09-02-2017)
•  Hedel, Molendijk 1a; plaatsen opslagcontainer voor water-

sportspullen (06-02-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is 
meestal een vergunning nodig. Aangevraagde vergunningen 
kunt u níet inzien, verleende vergunningen kunt u wél inzien. 
Tegen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken. Wilt u 
een vergunning inzien? Stuur dan een e-mail naar 
info@maasdriel.nl en wij mailen u de vergunning.

Hoe leefbaar is Hedel?
In wat voor dorp wilt u wonen? 
En welke bijdrage wilt u daar dan zelf aan leveren? 
Medewerkers van de gemeente Maasdriel en Stichting Welzijn Bommelerwaard 
gaan op donderdagmiddag 16 en dinsdagmiddag 21 februari in Hedel de straat 
op om u die vraag te stellen. Hiermee hopen ze velen van u enthousiast te krijgen 
om met anderen uit uw dorp initiatieven te starten én uit te voeren. De straatge-
sprekken zijn onderdeel van een dorpentour die de gemeente houdt in de gehele 
gemeente. 

De gemeente Maasdriel wil een actieve gemeente zijn met krachtige kernen die 
door onderling contact, het handen uit de mouwen steken en het bieden van buren-
hulp Maasdriel levendig houden. Er gebeurt al veel in de dorpen en daar zijn we blij 
mee en trots op. De beschikbare budgetten van de gemeente slinken echter en dat 
betekent dat we in de toekomst niet alles kunnen doen wat we zouden willen doen. 
Hierdoor zult u als inwoner steeds meer zelf moeten doen als u de leefbaarheid en 
de voorzieningen in uw dorp in stand wilt houden of verbeteren. We bieden u de 
mogelijkheid zaken zelf te regelen en samen op te pakken. En als dat gewenst is, 
ondersteunen we u bij uw initiatief. Goede ideeën zijn dus van harte welkom en kun-
nen variëren van het aanleggen van een gezamenlijke moestuin tot het organiseren 
van een wekelijks koffi e-uurtje voor alleenstaanden. 
De resultaten uit de gesprekken worden woensdag 8 maart van 19.30 uur tot 22.00 
uur gepresenteerd in dorpshuis Gelre’s End. Iedereen is welkom om daarbij aanwe-
zig te zijn. 

Melding Activi-
teitenbesluit
Voor het adres Parallelweg 
7, 5321 JA  Hedel is een 
melding op grond van het Ac-
tiviteitenbesluit ingediend. De 
melding is ontvangen op 07-
02-2017 en heeft betrekking 
op veranderen 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 Omge-
vingsdienst Rivierenland in 
Tiel via 0344 579314.

Bouwkavel 
kopen?
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