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Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
Hurwenen, Groenestraat 27; verlengen kap achterkant bestaande schuur (10-03-2017)
Kerkdriel, Berm 47; plaatsen keerwanden en aanleggen terras (14-03-2017)
Kerkdriel, Reinaldstraat en Ipperakkeren div. huisnummers; vervangen kozijnen 32 woningen (14-03-2017)
Deelactiviteit bouwen + uitweg + aanlegwerkzaamheden 
Kerkdriel, Wertsteeg 18; uitbreiden champignonkwekerij (09-03-2017)
Deelactiviteit bouwen + gemeentelijk monument + kappen
Rossum, Burchtstraat 17; verbouwen monumentale woning (08-03-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van zes weken
Rossum, Veilingweg1/Middelweg 27; realiseren B&B en overige toeristische educatieve voorzieningen (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 vergunning. 

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met 
bestemmingsplan
Hedel, Forellenlaan 9; uitbreiden garage/berging 
(13-03-2017)
Velddriel, De Tweede Geerden 33; uitbreiden be-
drijfshal (15-03-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
Hedel, Maasdijk; ingraven laagspanningskabels  
(09-03-2017)
Telecommunicatiewet
Hedel, Akkerseweg 11b; leggen kabels en leidingen 
(03-02-2017)
Rossum, Mgr. Bekkersplein; uitbreiden en in stand 
houden openbaar telecommunicatienetwerk   
(13-03-2017)
Velddriel, Koestraat 24; uitbreiden en in stand hou-
den openbaar telecommunicatienetwerk   
(13-03-2017)

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 haak-
jes), 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 recht-
bank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM 
Arnhem.

Meedenkers, dwarsdenkers en anders 
denkenden gezocht!
Programma Krachtige Kernen zoekt leden voor de Raad van Inspiratie & 
Advies
De gemeente Maasdriel wil een actieve gemeente zijn met dorpen, wijken en inwoners die 
door onderling contact, de handen uit de mouwen te steken en het bieden van burenhulp 
Maasdriel levendig houden. Omdat de budgetten vanuit de overheid slinken kan de ge-
meente steeds minder doen in de dorpen. Hierdoor zullen inwoners steeds meer zelf in actie 
moeten komen om de leefbaarheid en de voorzieningen in hun dorp in stand te houden of 
verbeteren. In het programma Krachtige Kernen geeft de gemeente daar samen met inwo-
ners invulling aan. 

Leden gezocht!
Het programma Krachtige Kernen zoekt leden voor de Raad van Inspiratie & Advies. Het is 
de rol van de raad om het programma Krachtige Kernen te inspireren, te stretchen in haar 
gedachten en scherp te houden. Hoe kunnen inwoners meer verantwoordelijkheid nemen? 
Hoe kan de gemeente inwoners faciliteren? Dat zijn vraagstukken waar de raad over na-
denkt. De raad komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Kan jij ons inspireren, heb je het 
talent om te ‘verbinden’ en beschik je over een scherp analytisch vermogen en voldoende 
mensenkennis? 

Meld je dan aan! Dit doe je door voor 17 april een korte motivatie te sturen naar info@maas-
driel.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ivo Nienhuis via 14 
0418.

Raads-
vergadering 

30 maart - 19.30 uur 
Zie voor agendastukken 
https://raad.maasdriel.nl
Voor aanmelding als inspre-
ker of informatie over deze 
raadsvergadering kunt u 
contact opnemen met de grif-
fi e op griffi er@maasdriel.nl of 
0418-638410

Ontwerp bestemmingsplanwijziging 
(BP1165) “Buitengebied wijziging 2017, 
Veersteeg 12a”, Maasdriel
 
Het college is van plan om op het agrarische bouwblok aan de Veersteeg 12a in 
Kerkdriel, kadastraal bekend als gemeente Maasdriel sectie N 849 in Kerkdriel 
de aanduiding ‘glastuinbouw’ te verwijderen. De verwijdering van de aanduiding 
‘glastuinbouw’ en de sanering van de kassen ter plaatse zijn in combinatie met de 
sanering van het glastuinbouwbedrijf aan de Lenshoek noodzakelijk als compensatie 
voor de oprichting van twee burgerwoningen aan de Wellseindsestraat in Wellseind. 
Voor de ontwikkeling in Wellseind ligt gelijktijdig het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
herziening 2016, Lenshoek en Wellseindsestraat’ (BP1151) als ontwerp ter inzage. 

In het geldende provinciale inpassingsplan “Tuinbouw Bommelerwaard” heeft het 
perceel aan de Veersteeg 12a te Kerkdriel de bestemming ‘Agrarisch’ met de nadere 
aanduiding ‘glastuinbouw’. Het college kan op grond van artikel 28.5.2 van de regels 
van het geldende inpassingsplan deze aanduiding verwijderen mits het  glastuinbe-
drijf ter plaatse zijn glastuinbouwactiviteiten defi nitief heeft beëindigd en alle overtol-
lige bedrijfsopstallen zijn gesloopt. Daarvan is hier sprake. 

Inzien
Van 23 maart tot 2017 tot en met 3 mei 2017 ligt het ontwerpwijzigingsplan en de 
daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. 
U kunt het ontwerp wijzigingsplan 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.BP1165-ON01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1165-/NL.IMRO.0263.
BP1165-ON01

Reageren
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw ziens-
wijze stuurt u onder vermelding van ‘BP1165’ aan: het college van de gemeente 
Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA  Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk! 
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met 
de behandelend ambtenaar.

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

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
herziening 2016, Lenshoek en 
Wellseindsestraat” (BP1151), Maasdriel
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om ter compensatie van de sanering van de glasop-
standen aan de Lenshoek 6 in Well twee burgerwoningen op te richten aan de Wellseindse-
straat in Well, kadastraal bekend als gemeente Ammerzoden sectie L nummers 80, 109, 118 
en 119. In het kader van deze ontwikkeling wordt op het perceel aan de Lenshoek 6 ook het 
agrarische bouwblok wegbestemd.  
Tevens zal middels een wijzigingsplan de aanduiding ‘glastuinbouw’ op het perceel aan de 
Veersteeg 12a in Kerkdriel komen te vervallen. Dit wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 
2017, Veersteeg 12a’ ligt gedurende dezelfde periode als het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage.  

Inzien
Van 23 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij 
horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan 
de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. 
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.BP1151-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1151-/NL.IMRO.0263.BP1151-ON01

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u 
onder vermelding van ‘BP1151’ 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.

Anterieure overeenkomst
Het college maakt tevens ter voldoening van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wro bekend 
dat zij heeft besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan voor de realisatie van het 
bovengenoemde project. Gedurende dezelfde periode als het ontwerpbestemmingsplan ligt 
(een zakelijke beschrijving van) de anterieure overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis. 
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.   

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

Bouwkavel kopen?
www.maasdriel.nl


