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Aangevraagde omge-
vingsvergunning (Wabo)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning met een termijn van zes weken
•  Hedel, Grutakker; bouwen 19 woningen   

(08-03-2017)

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 vergun-
ning.

Besluitenregister
Buiten behandeling laten aanvragen omge-
vingsvergunningen
•  Kerkdriel, Kerkstraat ong. (naast nr. 27), plaat-

sen prefab betonnen transformatorruimte en 
hekwerk (09-03-2017)

• Rossum, Beatrixstraat 3; extra huisnummer 
zelfstandige woonruimte (03-03-2017)
Geweigerde omgevingsvergunning(en) (Wabo)
•  Heerewaarden, Hogewaard 21; in gebruik ne-

men kantoorunits tbv huisvesting arbeidsmigran-
ten (08-03-2017)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
•  Rossum, Hogeweg 8d; maken uitrit   

(07-03-2017)
Verleende omgevingsvergunning(en) (Wabo)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Well, Dreef 7; wijzigen gebruik voor wonen   

(07-03-2017)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met bestem-
mingsplan
•  Hedel, Voorstraat 21; realiseren twee wooneen-

heden (06-03-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Kerkdriel, Berm 47, 2 en 4; werkzaamheden aan 

waterleidingen (07-03-2017)
•  Kerkdriel, Sint Annatroonstraat; voor het (ver)

leggen van elektriciteitskabels (03-03-2017)
Wet op de kansspelen
•  Heerewaarden, Hogestraat 46; aanwezig heb-

ben van 2 kansspelautomaten (03-03-2017)
Drank- en horecawet
•  Heerewaarden, Hogestraat 46; drank- en hore-

cavergunning (07-03-2017)
Telecommunicatiewet
•  Alem, ’t Buske 19; leggen kabels en leidingen 

(03-03-2017)
•  Kerkdriel, Lindestraat 15; leggen kabels en 

leidingen (03-03-2017)
•  Rossum, Koninginnelaan 12; leggen kabels en 

leidingen (07-03-2017)
•  Velddriel, Mgr. Verhoeksstraat 30; leggen kabels 

en leidingen (07-03-2017) 
Bezwaar
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn 
getroffen door één of meerdere van deze beslui-
ten 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.

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Deelactiviteit Milieu
•  Rossum, Achterdijk 5a; wijzigen inrichting (06-

03-2017)

Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u 
binnen zes weken na bovengenoemde datum van 
verzending een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de rechtbank Gelderland, team bestuurs-
recht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit 
verzoek zijn kosten (griffi erecht) verbonden. Meer 
informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.

Ontwerpbesluit over 
omgevingsvergunning 
Voor het adres Hogewaard 21 te Heerewaarden is een 
omgevingsvergunning aangevraagd.
De aanvraag heeft betrekking op het in gebruik nemen van 
kantoorunits t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten (weigering). 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 16 maart t/m 26 april 017 tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis  ter inzage. Voor 
inzage buiten openingstijden kunt u een afspraak maken via 
14 0418. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen zienswij-
zen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt over het voor-
genomen collegebesluit. Dit kan schriftelijk of, na afspraak, 
mondeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
herziening 2015, Heust 49” (BP1107), Maasdriel
Met dit bestemmingsplan wordt het voormalige tuincentrum wegbestemd aan de Heust 49 
te Well, kadastraal bekend Gemeente Maasdriel, sectie M, nummers 301,793,1174 (ge-
deeltelijk) en 1175, en wordt het mogelijk om twee nieuwe woningen te realiseren. Hiervoor 
wordt de aanwezige bedrijfsbebouwing (behoudens de bedrijfswoning) en daarbij behorende 
voorzieningen verwijderd. Het college bereidt een herziening van het bestemmingsplan voor 
om het initiatief planologisch mogelijk te maken.
Ten behoeve van het bestemmingsplan dient een hogere geluidsbe¬lasting dan de voor-
keurswaarde van 48 dB(A) vastgesteld te worden voor de beoogde bebouwing in het plan. 
Het ontwerpbesluit hiertoe ligt tegelijkertijd ter inzage met het ontwerpbestemmingsplan.
Ten slotte ligt ter inzage de zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst die de gemeen-
te is aangegaan met de initiatiefnemer over de verhaalbare kosten. 

Inzien
Van 16 maart tot en met 26 april 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij ho-
rende 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.BP1107-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1107-/NL.IMRO.0263.BP1107-ON01

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u 
onder vermelding van ‘BP1107’ 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 be-
handelend ambtenaar.

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

Gratis cursus Politiek 
Actief voor inwoners 
Bommelerwaard

Op dinsdag 11 april starten de gemeenten Maasdriel en 
Zaltbommel de cursus Politiek Actief voor inwoners die actief 
willen worden in of belangstelling hebben voor de lokale 
politiek.

Cursusdata
De cursus is op de volgende data afwisselend in de gemeen-
ten Maasdriel en Zaltbommel:
Dinsdag 11 april - Gemeentehuis Maasdriel – Staatsinrich-
ting en politiek actief worden.
Dinsdag 18 april – Stadhuis Zaltbommel – De gemeente.
Dinsdag 9 mei – Gemeentehuis Maasdriel – Financiën ge-
meente, speeddate politieke partijen.
Dinsdag 16 mei – Stadhuis Zaltbommel – Lobbyen.
Dinsdag 23 mei – Gemeentehuis Maasdriel – Debatteren.
Aanmelden en info
Er is plek voor 12 deelnemers vanuit elke gemeente. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij één van de grif-
fi es van beide gemeenten: griffi er@maasdriel.nl of griffi e@
zaltbommel.nl onder vermelding van: Politiek Actief. 
Kijk voor meer info op www.gemeenteraadzaltbommel.nl of 
www.maasdriel.nl

Biedingen pacht/huur

Pacht/huur grasland/boomgaard Kerkdriel Noord
De gemeente Maasdriel verpacht / verhuurd de volgende 
percelen:
•  gras-/weiland, kadastraal bekend MDL01 N 1407 (1.018 

ha.), N 1522 (2.05 a.), N 1523 (54.6 a.) en N 1524 (4.25 
a.). Alle percelen zijn gelegen in de hoek Kloosterstraat/
Hoorzik/Veersteeg te Kerkdriel. 

•  weiland, kadastraal bekend, N 1522 (2.05 a.), N 1523 
(54.60 a.) en N 1524 (4.25 a.) en alle percelen zijn gelegen 
aan Hoorzik en ontsloten via perceel N 216 dat is voorzien 
van verharding N 1523 enz.

•  boomgaard, kadastraal bekend N 1525 (1.10 a.), N 1526 
(1.10 a.) en N 1527 (50.00 a.)

•  het perceel N 2349 (59.10 a.) N 2350 (17.50 a.), N3293 
(1.30.90 ha) en N 3234 (9.35 a.). Voor de percelen N 
3293 – N 3249 en N 2350 wordt naar een aparte tekening 
verwezen in verband met obstakels. 

•  Het tijdvak van de pacht / huur is t/m 31 december 2017. 
Betaling pachtsom in 1 termijn en wel op 1 juli 2017.

Specifi catie percelen N 3293, N 3249 en N 2350
Als u de percelen wenst te gebruiken dan kunt u hiervoor 
inschrijven door middel van een gesloten enveloppe onder 
vermelding van ‘Kerkdriel Noord’. Op de inschrijving geeft 
u het kadastrale perceel of percelen en het totaal te beta-
len bedrag in euro’s aan. Voor het uitbrengen van uw bod 
dient u op donderdag 30 maart 2017, tussen 10:00 uur en 
10:30 uur, een enveloppe te deponeren in een bus die in de 
raadzaal van het gemeentehuis staat. Na sluiting van de bus 
om 10:30 uur worden de bus en de enveloppen geopend. In 
aanwezigheid van een ieder zullen de biedingen voorgele-
zen worden. 

In principe wordt de grond in gebruik gegeven aan degene 
die het hoogste pachtbedrag wenst te betalen. Bij gelijke 
bedragen wordt geloot. De gemeente behoudt zich alle rech-
ten voor om zonder opgaaf van reden niet tot verpachting of 
verhuur over te gaan.

Pacht gemeentegrond Onderwaard, Ammerzoden
De gemeente Maasdriel verpacht de volgende percelen:
•  agrarische grond, kadastraal bekend AMZ00 M 360 ( 

1.61.20 ha) en AMZ00 M 1240 (2.42.60 ha). Het perceel is 
gelegen aan de Bernseweg / Onderwaard te Ammerzoden. 

Het tijdvak van de pacht is t/m 31 december 2017. Betaling 

pachtsom in 1 termijn en wel op 1 juli 2017.

Als u de percelen wenst te gebruiken dan kunt u hiervoor 
inschrijven door middel van een gesloten enveloppe onder 
vermelding van ‘Kerkdriel Noord’. Op de inschrijving geeft 
u het kadastrale perceel of percelen en het totaal te beta-
len bedrag in euro’s aan. Voor het uitbrengen van uw bod 
dient u op donderdag 30 maart 2017, tussen 10:00 uur en 
10:30 uur, een enveloppe te deponeren in een bus die in de 
raadzaal van het gemeentehuis staat. Na sluiting van de bus 
om 10:30 uur worden de bus en de enveloppen geopend. In 
aanwezigheid van een ieder zullen de biedingen voorgele-
zen worden. 

In principe wordt de grond in gebruik gegeven aan degene 
die het hoogste pachtbedrag wenst te betalen. Bij gelijke 
bedragen wordt geloot. De gemeente behoudt zich alle rech-
ten voor om zonder opgaaf van reden niet tot verpachting of 
verhuur over te gaan.

Voor inlichtingen en vragen over de percelen kunt u contact 
opnemen met de heer J. Verharen.

Melding 
Activiteiten-
besluit
Voor het adres De Kampen 
Noord (Hdl L 1318) Hedel 
is een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit 
ingediend. De melding is 
ontvangen op 08-03-2017 en 
heeft betrekking op starten 
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.

Prijsvraag: Maak Gelderland Mooier
Heeft u een inspirerend idee om Gelderland mooier te maken? Doe dan mee! Stuur uw idee in dat de kwaliteit van 
een zelf gekozen gebied verbetert. Meedoen kan tot 7 mei 2017. Maak kans op €10.000
Met deze prijsvraag wil de provincie Gelderland bouwstenen verzamelen voor een mooier Gelderland. Het beste idee 
wint een prijs van €10.000. Er is ook een aanmoedigingsprijs van €5.000. Het is de bedoeling om met de geldprijzen 
deze ideeën verder uit te werken. Meedoen? Zoek op de website www.gelderland.nl naar Gelderland Mooier. 


