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Melding Activi-
teitenbesluit
Voor het adres Provinciale-
weg 143, 5334 JG Velddriel 
is een melding op grond van 
het Activiteitenbesluit inge-
diend. De melding is ontvan-
gen op 27-02-2017 en heeft 
betrekking op uitbreiden 
kantine en kantoorruimte. 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.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Kerkdriel, Hintham 49; verbouwen woning   

(27-02-2017)
•  Rossum, Kerkstraat 20; plaatsen zonnepanelen 

(01-03-2017)
Deelactiviteit bouwen en handelen in strijd met 
bestemmingsplan
•  Alem, Leimuidenstraat 24a; bouwen woning  

(24-02-2017)
Deelactiviteit bouwen en uitweg en handelen in 
strijd met bestemmingsplan
• Hedel, Maasdijk 35a; bouwen woning (27-02-2017)
Deelactiviteit bouwen en uitweg
•  Hedel, Buitenkamp 1; bouwen bedrijfsloods met 

kantoor (01-03-2017)
•  Hedel, Kon. Wilhelminastraat 4; aanleg uitrit en 

plaatsen beschoeiing (27-02-2017)
Deelactiviteit uitweg
•  Rossum, Burchtstraat 17; aanleggen tijdelijke uitrit 

(24-02-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, Hoge Weiden; organiseren BMX/

fi etscrosswedstrijden op 2 en 8 april, 21 mei en 10 
september 2017 (24-02-2017)

•  Heerewaarden, Langestraat; (ver)leggen van een 
aantal gasleidingen (24-02-2017)

•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein e.o.; organiseren jaar-
markt Op d’n Delkant op 25 juni 2017 (24-02-2017)

•  Maasdriel; plaatsen 33 driehoeksborden voor 20 
februari t/m 19 maart 2017 (24-02-2017) 

•  Rossum, trapveldje Maasdijk; organiseren pre-
Kingsparty op 22 april 2017 (24-02-2017)

Drank- en horecawet
•  Rossum, trapveldje Maasdijk; zonder vergunning 

verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tij-
dens pre-Kingsparty op 22 april 2017 (24-02-2017)

Telecommunicatiewet
•  Kerkdriel, Elzenstraat 6; leggen van kabels en 

leidingen (02-03-2017)
•  Rossum, Mgr. Bekkersplein 2-10; leggen van 

kabels en leidingen (02-03-2017) 

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
•  Heerewaarden, Van Heemstraweg 6; bouwen 3 

bedrijfsgebouwen (24-02-2017)
•  Kerkdriel, Zandstraat 11; vervangen betonnen 

grondkering (24-02-2017)
Deelactiviteit uitweg
•  Heerewaarden, Langestraat 39; inrit op dam  

(24-02-2017)
Deelactiviteit aanleggen
•  Velddriel, Hamstraat 9; aanleggen laagstam boom-

gaard (01-03-2017)
Deelactiviteit aanleggen en bouwen
•  Rossum, Burg. van Randwijckstraat ong. (kad 

Rsm E891+892+851); aanleggen bushaltevoorzie-
ning en verleggen fi etspad (24-02-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouw-
werken is meestal een vergunning nodig. Aange-
vraagde 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. 

Raadscommis-
sie vergadert
De commissie Ruimte 
vergadert op donderdag 16 
maart 2017 - aanvang 19.30 
uur 
Zie voor agendastukken 
https://raad.maasdriel.nl
Voor aanmelding als inspre-
ker of informatie over deze 
commissievergadering kunt 
u contact opnemen met de 
griffi e op griffi er@maasdriel.
nl of 0418-638 410
De commissievergadering 
Samenleving en Financiën 
van 14 maart 2017 komt te 
vervallen.

Gratis compost op Landelijke 
Compostdag
De gemeente en Avri bedanken de inwoners van Maasdriel 
voor het goed scheiden van het GFT-afval! Op zaterdag 25 
maart kunt u op de gemeentewerf gratis hoge kwaliteit com-
post van eigen bodem afhalen. Per persoon zijn maximaal 4 
zakken van 20 liter compost beschikbaar, op is op. 

Wat:  gratis compost
Wanneer: zaterdag 25 maart 2017
Tijd:  09.00-12.00 uur
Waar:   Gemeentewerf, Maasdijk 19 Hedel

Inloopspreek-
uur voor vra-
gen aanslag 
lokale belastin-
gen en WOZ-
beschikking
Op dinsdag 14 maart 2017 
houdt Belastingsamenwer-
king Rivierenland (BSR) van 
9.00-16.30 uur een inloop-
spreekuur op het gemeente-
huis in Kerkdriel. 

Aanmelden
U kunt zich vooraf aanmel-
den via inloopspreekuur@
bsr.nl. U wordt dan geholpen 
op het vooraf afgesproken 
tijdstip. Voor de afspraak is 
20 minuten gereserveerd. 
Vermeld in de mail uw 
subjectnummer (staat op het 
aanslagbiljet), het onderwerp 
waar u vragen over heeft en 
uw voorkeurstijd. 
U kunt ook gewoon binnen 
lopen. Het kan dan voorko-
men dat u moet wachten tot 
er een medewerker beschik-
baar is. Neem in alle gevallen 
uw aanslagbiljet mee!

Meer info
Kijk op www.bsr.nl of bel met 
0344 704704.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 
herziening 2016,Provincialeweg 40 en 
Kapelstraat 1-3, Velddriel” (BP1149), Maasdriel 
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 16 februari 2017 vastgesteld. Dit bestem-
mingsplan maakt het mogelijk om aan de Provincialeweg 40 te Velddriel, kadastraal bekend 
Gemeente Maasdriel, sectie N, nummers 2559, 2595, 2953 en 2952, het aanwezige bedrijf 
uit te breiden met een nieuwe hal en bijbehorende voorzieningen. Daarnaast maakt het plan 
mogelijk dat er aan de Kapelstraat 1-3 te Velddriel, Gemeente Maasdriel, sectie M, nummers 
550, 551, 552 en 1926, twee woningen gerealiseerd kunnen worden.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan (ge-
deeltelijk) gewijzigd. De onderzoeken die de haalbaarheid van het plan onderbouwen, zijn 
aangevuld en in het plan is de onderbouwing verduidelijkt. Daarnaast zijn een aantal vragen 
naar aanleiding van het vooroverleg over het plan, zoals over de wateropgave, nader beant-
woord.

Besluit Wet geluidhinder
Het college van Maasdriel heeft een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde van 
48 dB(A) vastgesteld in verband met de realisatie van woningbouw aan de Kapelstraat in 
Velddriel. De hogere grenswaarde moet worden vastgesteld voor twee nieuwbouwwoningen 
die in het plangebied mogelijk gemaakt worden. Reden is de geluidsbelasting ten gevolge 
van het wegverkeer op de Provincialeweg.

Inzien
Van 9 maart tot en met 19 april 2017 ligt het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 
horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen 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.BP1149-VG01 
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1149-/NL.IMRO.0263.BP1149-
VG01

Het besluit voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daarbij horende bijlage(n) ligt van 
9 maart tot en met 19 april 2017 ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeen¬tehuis 
aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
 
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan en het Besluit Wet geluidhinder worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen. 
Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van 
beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven. 

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

Uitnodiging: wilt u zich inzetten 
voor een leefbaar Hedel? 
Op woensdagavond 8 maart organiseert de gemeente Maas-
driel 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 
koffi e 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 gesprekken 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. 

Spreekuur 
gemeentelijke 
Ombudsman in 
Hedel
Heeft u een klacht over de 
manier waarop u bent behan-
deld door een ambtenaar of 
bestuurder van de gemeente 
Maasdriel? Dat kan gaan 
over alle onderwerpen, 
inclusief het sociaal domein 
(de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, Jeugdwet en 
Participatiewet). De gemeen-
telijke Ombudsman Gerard 
van Dijk luistert naar uw ver-
haal op donderdag 16 maart 
2017 van 19.30 tot 20.30 uur 
in dorpshuis Gelre’s End, 
Molendijk 1 in Hedel.
U kunt de heer Van Dijk ook 
persoonlijk benaderen via 
gerard_van_dijk@hetnet.nl 
of Korenstraat 10, 5388 CS 
Nistelrode.


