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Besluitenregister
Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning
• Heerewaarden, Hogewaard 1a; huisvesten arbeidsmigranten (19-04-2017)
Geweigerde omgevingsvergunning(en)
• Heerewaarden, Veerstraat 16; legaliseren bestaande pergola (14-04-2017)
• Kerkdriel, Kerkstraat 93; oprichten aangebouwde garage (20-04-2017)
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
• Hurwenen, Groenestraat 27; verlengen kapschuur (29-03-2017)
• Rossum, Weteringshoek naast nr. 24; kappen 8 bomen (07-04-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit aanleggen
• Rossum, Burg. van Randwijckstraat; wijzigen bushaltevoorziening (19-04-2017)
Deelactiviteit bouwen
• Heerewaarden, Van Heemstraweg 6; bouwen bedrijfsgebouwen (20-04-2017)
Deelactiviteit bouwen en uitweg
• Hedel, Buitenkamp 14; bouwen bedrijfsloods (13-04-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Ammerzoden, Meander div. huisnummers; bouwen 14 woningen (19-04-2017)
•  Hedel, Molendijk 1a, plaatsen opslagcontainer voor watersportspullen   

(19-04-2017)
• Rossum, Veilingweg 1; realiseren niet agrarische nevenfuncties (20-04-2017) 
Deelactiviteit uitweg
• Ammerzoden, Ammerstraat 18, verplaatsen inrit (19-04-2017)
•  Heerewaarden, N322, km 40, 420 plaatselijk bekend, Langstraat 39; maken en 

gebruiken uitweg (13-04-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
• Rossum, Hogeweg 101; organiseren Rosrock 1 en 2 juli 2017 (12-04-2017)
Drank- en horecawet
•  Heerewaarden, ter hoogte van de kerk Hogestraat; ontheffi ng voor het schenken 

van zwak-alcoholhoudende drank op Koningsdag 2017 en Kunstmarkt 21 mei 
2017 (20-04-2017)

Wet op de kansspelen
•  Hedel, Oranjevereniging; verlening loterijvergunning Koningsdag 2017   

(19-04-2017)
Telecommunicatiewet
• Hedel, Prinses Beatrixstraat 11a; het leggen van kabels en leidingen (18-04-2017)
• Hoenzadriel, Kievitsham 62; het leggen van kabels en leidingen (18-04-2017)

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 bekend-
making/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.

I.v.m. Koningsdag is het gemeentehuis op 
donderdag 27 en vrijdag 28 april gesloten

Spreekuur 
gemeentelijke 
Ombudsman in 
Rossum
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 
gemeentelijke Ombudsman 
Gerard van Dijk luistert naar 
uw verhaal op donderdag 11 
mei 2017 van 19.30 tot 20.30 
uur in dorpshuis  De Parel, 
Kerkstraat 7 in Rossum.
U kunt de heer Van Dijk ook 
persoonlijk benaderen via 
gerard_van_dijk@hetnet.nl 
of Korenstraat 10, 5388 CS 
Nistelrode.

Bekendmaking Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 
2017-2021
De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 het Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 2017-2021 (WRP) vastge-
steld. Het WRP is te raadplegen op www.maasdriel.nl. Ook ligt het WRP van 20 april t/m 1 juni 2017 ter inzage bij 
de balie van het gemeentehuis.

Meldingen 
Activiteiten-
besluit
Voor onderstaande adres-
sen is een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit 
ingediend.
Hooiweg 33, 5321 JG Hedel 
De melding is ontvangen op 
19-04-2017 en heeft betrek-
king op veranderen hove-
niersbedrijf. 
Hootkamp 8, 5321 JT Hedel 
De melding is ontvangen op 
19-04-2017 en heeft betrek-
king op veranderen bedrijf. 
De meldingen liggen niet ter 
inzage en er bestaat geen 
mogelijkheid voor het maken 
van bezwaar. Voor meer 
informatie kunt u contact op-
nemen met Omgevingsdienst 
Rivierenland in Tiel via 0344 
579314.

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Wellsedam 9; legaliseren terrasoverkapping linker zijgevel  

(11-04-2017)
• Hedel, Buitenkamp 1; gewijzigd bouwen bedrijfspand (14-04-2017)
• Hedel, Kampen Noord (kad L 1318); bouwen bedrijfsloods (18-04-2017)
• Hedel, Koningin Maximahof 4; plaatsen dakkapel voorzijde (11-04-2017)
Deelactiviteit reclame 
• Ammerzoden, Bernseweg 22a; plaatsen extra gevelreclame (11-04-2017)
Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van 
zes weken
• Hedel, Hooiweg 33; aanbouwen opslagloods tegen bestaand pand (18-04-2017)

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.


