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Melding Activiteitenbesluit
Voor het adres Akkerseweg 16, 5321 HG Hedel is een melding op grond van 
het Activiteitenbesluit ingediend. 
De melding is ontvangen op 03-04-2017 en heeft betrekking op plaatsen propaan-
tank. De melding ligt niet ter inzage en er bestaat geen mogelijkheid voor het maken 
van bezwaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst 
Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Kerkdriel, Hoorzik 7c; plaatsen hekwerk langs slootkant (04-04-2017)
•  Velddriel, Wordenseweg 41; renoveren schuur en aanbrengen zonnepanelen  

(31-03-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Ammerzoden, Ammerstraat 11a; wijzigen bedrijfs- naar woonbestemming  

(30-03-2017)
• Hedel, De Zanden 15; verplaatsen woning (05-04-2017)
• Kerkdriel, Kerkstraat 9; oprichten B&B (05-04-2017)
Deelactiviteit kappen
• Rossum, naast Weteringshoek 24; kappen van 8 bomen (03-04-2017)
Deelactiviteit uitweg
• Kerkdriel, Hintham 35; verleggen oprit (31-03-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergun-
ning 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
•  Kerkdriel, Reinaldstraat/Ipperakkeren div. huisnummers; 

vervangen kozijnen 32 woningen (05-04-2017)
Deelactiviteit bouwen en monument
•  Rossum, Waalstoep 3; verbouwen monumentale woning 

(05-04-2017)
Deelactiviteit bouwen, monument en in strijd met be-
stemmingsplan
•  Rossum, Burchtstraat 17; verbouwen monumentale woning 

en bouwen bijgebouw (04-04-2017)
Deelactiviteit uitweg
•  Alem, Leimuidenstraat (kad Mdl--L1848; aanleggen inrit 

(06-04-2017)
•  Ammerzoden, Uilecotenweg 10c; aanleggen inrit   

(05-04-2017)
•  Ammerzoden, Uilecotenweg 10d; aanleggen inrit   

(05-04-2017)
•  Ammerzoden, Uilecotenweg 10e; aanleggen inrit (05-04-

2017) 
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, div. straten; ontheffi ng plaatsen bouwkeet en 

eco-toilet t.b.v. schilderwerkzaamheden (04-04-2017)
•  Hedel, Achterdijk 57; organiseren Campina Open Boerderij-

dag 5 juni 2017 (05-04-2017)
Telecommunicatiewet
•  Kerkdriel, Kerkstraat 9a; werkzaamheden aan het openbaar 

telecommunicatienetwerk (31-03-2017)
•  Rossum, Van Thielenhof 13; werkzaamheden aan het 

openbaar telecommunicatienetwerk (31-03-2017)
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 verzoek voor het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 
EM Arnhem.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Buitengebied herziening 2015, 
Zandweg 6 Ammerzoden” (BP1129)
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 30 maart 2017 ongewijzigd 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet erin dat op basis van het ‘Beleidskader 
hergebruik vrijgekomen agrarische bebouwing in het buitengebied’ een woonbe-
stemming wordt gerealiseerd waarbij de bestaande woning behouden blijft en een 
woongebouw met twee wooneenheden kan worden gerealiseerd aan de Zandweg 6 
in Ammerzoden.
Inzien
Van 13 april tot en met 24 mei 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.BP1129-VG01
De bronbestanden zijn beschikbaar via
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1129-/NL.IMRO.0263.
BP1129-VG01
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State
• door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestem-
mingsplan
• tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
• 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 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenha-
ge.
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een be-
roepschrift 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 voor-
lopige voorziening wordt griffi erecht geheven.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer B. van Avezaath.

Raadsvergade-
ring 20 april  - 
19.30 uur 
Zie voor agendastukken ht-
tps://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. 

Bewonersavond Velddriel 
19 april
Wat is er nodig om prettig te kunnen wonen en leven in 
Velddriel? En wat kunt u daar zelf aan bijdragen? 
Deze vragen stonden centraal in een aantal huiskamerge-
sprekken die we onlangs in Velddriel voerden. Op woensdag 
19 april willen de gemeente, Dorpsraad Velddriel en Stich-
ting Welzijn Bommelerwaard graag de resultaten van deze 
huiskamergesprekken met u delen. Het doel van de avond 
is om een aantal nieuwe inwonersinitiatieven op te starten 
die bijdragen aan de leefbaarheid in Velddriel. Ook praat de 
dorpsraad u bij over de meest actuele informatie rondom het 
openhouden van de Sint Martinuskerk en de positie van een 
dagwinkel voor Velddriel. We zien u graag op 19 april om 
19.30 uur in dorpshuis De Boxhof (Voorstraat 71, 5334 JR 
Velddriel). Koffi e en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. 


