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	 Gemeentenieuws

Uitnodiging: wilt u zich inzetten voor een leefbaar 
Hedel?
Op woensdagavond 8 maart organiseert de gemeente Maasdriel in dorpshuis Gelre’s End in 
Hedel een bijeenkomst over de leefbaarheid in Hedel. Als inwoner van Hedel bent u van harte 
uitgenodigd aanwezig te zijn. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, het programma start om 
19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur. 

De afgelopen weken hebben medewerkers van de gemeente een aantal gesprekken gevoerd 
om te kijken of inwoners ideeën hebben om de leefbaarheid in Hedel te vergroten. Die ge-
sprekken hielden we op straat of bij verenigingen. Op 8 maart presenteert de gemeente de 
uitkomsten van de gesprekken en werken we de ideeën samen verder uit. 
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Melding 
Activiteiten-
besluit
Voor het adres De Tweede 
Geerden 33, 5334 LH 
Velddriel is een melding 
op grond van het Activitei-
tenbesluit ingediend. De 
melding is ontvangen op 
21-02-2017 en heeft betrek-
king op uitbreiden opslag-
ruimte. De melding ligt niet 
ter inzage en er bestaat 
geen mogelijkheid voor het 
maken van bezwaar. Voor 
meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Omge-
vingsdienst Rivierenland in 
Tiel via 0344 579314.

1. project “Quik, Akkerseweg, Hedel”,
2. project “Hofmans, Akkerseweg, Hedel”,

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 
6.24, lid 3, Wro bekend,
dat zij op 31 januari 2017 heeft besloten anterieure over-
eenkomsten zoals bedoeld in art. 6.24, lid 1 van de Wet 
ruimtelijke ordening aan te gaan voor de realisatie van 
genoemde projecten.

De gemeenteraad heeft op 14 april 2016 besloten om ten 
behoeve van 
1.  de uitbreiding van het bedrijf van Quik Holding B.V., ge-

vestigd aan de Akkerseweg te Hedel (Quik) in beginsel in 
planologische zin medewerking te verlenen. Met Quik zijn 
nadere afspraken gemaakt, die samenhangen met de be-
oogde uitbreiding van het bedrijf. Deze afspraken hebben 
onder meer betrekking op de procedure tot herziening 
van het bestemmingsplan en de logistiek van het bedrijf. 

2.  de verplaatsing van het bedrijf van Hofmans, gevestigd 
aan de Akkerseweg te Hedel in beginsel in planologische 

zin medewerking te verlenen. Met Hofmans zijn nadere 
afspraken gemaakt, die samenhangen met de beoogde 
verplaatsing van het bedrijf naar de Walderweg in Am-
merzoden. Deze afspraken hebben onder meer betrek-
king op de procedure tot herziening van het bestem-
mingsplan en de logistiek van het bedrijf. 

Van daadwerkelijke realisering van de projecten kan eerst 
sprake zijn, nadat de herzieningen van het bestemmings-
plan onherroepelijk in werking zijn getreden.   

Met ingang van 2 maart 2017  ligt (een zakelijke beschrij-
ving van) de anterieure overeenkomsten gedurende een 
periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis.

Tegen de gesloten overeenkomsten staat geen bezwaar of 
beroep open.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Bosch.

Publicatie anterieure overeenkomsten

Aangevraagde omgevingsvergunningen  
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Kerkdriel, Koningskersstraat ong; bouwen woning (21-02-2017)
• Kerkdriel, Plangebied Kerkdriel Noord; bouwen 20 woningen (20-02-2017)
• Rossum, Maasweg 1; bouwen rookgasreiniger (21-02-2017)
• Velddriel, Sellikstraat 12; bouwen bijgebouw (20-02-2017)

Deelactiviteit uitweg 
• Ammerzoden, Ammerstraat 18; verplaatsen in- en uitrit en lantaarnpaal (22-02-2017)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van zes 
weken
• Ammerzoden, Molendijk; bouwen woning (3x) (22-02-2017)

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 mail naar info@maasdriel.nl en wij mailen u de vergunning. 

Ontwerpbestemmingsplan  

“Ammerzoden Noord 2016” (BP1155) en ontwerpbeeld-
kwaliteitsplan Ammerzoden Noord, Maasdriel

Ontwerpbestemmingsplan
Er is een woningbouwplan in voorbereiding voor Ammerzo-
den Noord fase 2. In het woningbouwplan worden maxi-
maal 32 woningen mogelijk gemaakt. Het plangebied ligt 
ten noorden van de kern Ammerzoden tussen de Uileco-
tenweg en de Hoge Heiligenweg en sluit aan op de eerste 
fase van de woningbouwontwikkeling Ammerzoden Noord. 
Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Voor het plangebied is, aanvullend op regels van het 
bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het 
beeldkwaliteitplan bevat spelregels en richtlijnen voor de 
ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied 
nastreeft. Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader 
voor de welstandcommissie bij de beoordeling van in te 
dienen bouwplannen voor deze locatie. De bedoeling is 
dat de gemeenteraad het beeldkwaliteitplan gelijktijdig met 
vaststelling van het bestemmingsplan vaststelt als onder-
deel van de gemeentelijke welstandsnota.

Inzien
Van 2 maart 2017 tot en met 12 april 2017 ligt het ontwerp-

bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de 
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het bestemmingsplan 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.BP1155-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.
digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1155-/
NL.IMRO.0263.BP1155-ON01
 
Inloopavond
Op woensdag 8 maart 2017 wordt van 19.00 tot 20.30 uur 
een inloopavond georganiseerd in de Weesboom in Am-
merzoden. Iedereen is welkom. 

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. 
Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van ‘BP1155’ 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 hier-
voor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Bel of mail en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Akkerseweg 16; gewijzigd uitvoeren 
vergund bedrijfsgebouw (22-02-2017)

Deelactiviteit bouwen en in strijd met  
bestemmingsplan
• Kerkdriel, Kerkstraat 93; bouwen woning  
(17-02-2017)

Deelactiviteit kappen
•  Hedel, Stationsweg; Rossum, Schoofbandweg; 

Velddriel, Voorstraat; kappen 3 bomen (16-02-
2017)

Deelactiviteit bouwen en uitweg
•  Hedel, De Zanden 15; bouwen woning (20-02-

2017)
•  Well, Dorpstraat 5; verbouwen pand naar woon-

huis (20-02-2017)

Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, bij winkelcentrum De Haar; 

feestweekend van 25 t/m 27 augustus 2017 
binnen de volgende tijden: 25 augustus 2017: 
van 13.00 tot 02.00 uur; eindtijd muziek 01.00 
uur, 26 augustus 2017: van 13.00 tot 02.00 uur; 
eindtijd muziek 01.00 uur, 27 augustus 2017: 
van 11.00 tot 19.00 uur (17-02-2017)

•  Kerkdriel, Ipperakkeren 2; organiseren feest-
week DSC van 12 t/m 20 mei 2017 (23-02-
2017) 

•  Maasdriel; avondvierdaagse van 16  t/m 19 mei 
2017 van 18.00 tot 22.00 uur (17-02-2017) 

•  Well, Maaijenstraat 11; verkoop vis bij voetbal-
vereniging WSV iedere woensdag van 10.00 tot 
18.00 uur voor kalenderjaren 2017, 2018, 2109 
(17-02-2017)

•  Well, Molenachterdijk 3; organiseren open dag 
boerderij en zuivel op 24 juni 2017 van 10.00 tot 
17.00 uur

Drank- en horecawet
•  Kerkdriel, Ipperakkeren 2;  zonder vergunning 

verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank  
tijdens feestweek DSC 2017 van 12 t/m 20 mei 
2017 (23-02-2017)

•  Rossum, parkeerplaats dorpshuis De Parel en 
gedeelte Koningstraat; het zonder vergunning 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank 
tijdens de kofferbakverkoop 9 april 2017 van 
11.00 – 16.00 uur (23-02-2017)

•  Well, Molenachterdijk 3; zonder vergunning 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank  
tijdens open dag boerderij en zuivel op 24 juni 
2017 (23-02-2017)

Telecommunicatiewet
•  Hedel, Dominee van Ingenstraat 4; leggen van 

kabels en leidingen (24-02-2017)
•  Kerkdriel, Paterstraat 142; leggen van kabels en 

leidingen (24-02-2017)
•  Kerkdriel, Hoorzik 5; leggen van kabels en 

leidingen (24-02-2017)

Bezwaar
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn ge-
troffen 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.

Bouwkavel kopen?
www.maasdriel.nl


