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 Gemeentenieuws

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Kampen Noord (kad. Hdl--L1318); bouwen bedrijfsloods (10-02-2017)
• Heerewaarden, Veerstraat 16; plaatsen pergola naast woning (09-02-2017)
• Kerkdriel, Kerkstraat 93; oprichten aangebouwde garage (10-02-2017)
Deelactiviteit uitweg
• Ammerzoden, Uilecotenweg 10c; aanleggen uitrit (10-02-2017)
• Ammerzoden, Uilecotenweg 10d; aanleggen uitrit (10-02-2017)
• Ammerzoden, Uilecotenweg 10e; aanleggen uitrit (10-02-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van 
zes weken
• Kerkdriel, Hintham 49; verbouwen woning (15-02-2017)
•  Maasdriel, diverse plekken Hedel-Velddriel-Rossum; kappen bomen (13-02-2017)
• Rossum, Waalstoep 3; wijzigen pand (10-02-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergunning nodig. Aangevraagde vergun-
ningen 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 mail naar info@maasdriel.nl en wij mailen u de vergunning. 

Buitenbehandeling gestelde omgevingsvergunning
•  Velddriel, achter Hondstraat 33 en 35   

(kad Maasdriel M 139); leggen duiker (10-02-2017)
Verleende omgevingsvergunning(en) (Wabo)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Hedel, Drielseweg 24; plaatsen tijdelijke units opslag, 

kantoor en wonen (10-02-2017)
Rectifi catie
In het Carillon van 15 februari 2017 is gepubliceerd: 
Hedel, Voorstraat 21; verhogen dak (09-02-2017).
Dit had moeten zijn: Velddriel, Voorstraat 21; verhogen 
dak (09-02-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, Centrum; organiseren braderie 30 april 

2017 van 11.00 tot 17.00 uur (10-02-2017)
•  Hedel, Molendijk 1a; organiseren Koningsnacht en 

Koningsdag op 26 april 2017 van 20.30 uur tot 02.00 
uur en op 27 april 2017 van 12.30 tot 18.00 uur  
(10-02-2017)

•  Heerewaarden, Van Heemstraweg 6; organiseren 
hengstenshow op 23 maart 2017 van 17.00 tot 01.00 
uur en op 25 maart 2017 van 17.00 tot 02.00 uur  
(10-02-2017)

Wet op de kansspelen
•  Heerewaarden, Heerewaardensestraat 40; aanwezig-

heidsvergunning speelautomaten (10-02-2017)
•  Heerewaarden, Maasdijk 12; loterijvergunning Ko-

ningsdag en sinterklaasfeest (15-02-2017)
Drank- en horecawet
•  Hedel, Molendijk 1a; voor het zonder vergunning 

verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank in de 
feesttent bij Koningsnacht en Koningsdag op 26 en 27 
april 2017 (10-02-2017)

•  Heerewaarden, Van Heemstraweg 6; voor het zonder 
vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende 
drank bij hengstenshow op 23 en 25 maart 2017  
(10-02-2017)

Bezwaar
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 bekendma-
king/verzending (= datum tussen haakjes), een gemoti-
veerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Maasdriel indienen. Een bezwaar-
schrift schorst niet de werking van dit besluit. Indien u dit 
wenst, kunt u tegelijk met de indiening van uw bezwaar-
schrift, een verzoek voor het treffen van een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM 
Arnhem.
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