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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Drielseweg 24; plaatsen keerwanden (27-03-2017)
• Hedel, Drielseweg 40; bouwen garage (24-03-2017)
• Well, Slijkwellsestraat 4a; bouwen tunnelkas 500m2 (23-03-2017)
Deelactiviteit bouwen + uitweg
•  Kerkdriel, Teisterbandstraat ong.; veranderen brandweerkazerne naar 5 wooneen-

heden, oprichten 2 garages en 8 garageboxen (27-03-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Kerkdriel, Kerkstraat 32a; wijzigen bestemming pand (28-03-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van 
zes weken
• Kerkdriel, Kerkstraat 93; oprichten aangebouwde garage (28-03-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergun-
ning nodig. Aangevraagde vergunningen kunt u niet inzien, verleende vergunningen 
kunt u wel inzien. Tegen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken.

Besluitenregister
Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunning
• Hedel, Korenstraat 13; bouwen garage (30-03-2014)
Geweigerde omgevingsvergunningen (Wabo)
• Hurwenen, Geerhofstraat 25; plaatsen overkapping (30-03-2017)
• Kerkdriel, Berm 49; bouwen bedrijfsgebouw (27-03-2017)
Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Hageland 32; plaatsen dakkapel voorzijde (24-03-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
• Maasdriel; ontheffi ng plaatsen 31 tijdelijke reclameborden (29-03-2017)
• Rossum, Burg. van Randwijckstraat; (ver)leggen elektriciteitskabels (28-03-2017)
• Velddriel, Drielse Veldweg 15; organiseren All American weekend Kronenberg meets Driels Wheels (24-03-2017)
Drank- en horecawet
• Ammerzoden, De Haar; verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens PAD-weekend (29-03-2017)

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 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 ver-
zoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector 
bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM Arnhem.


