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I.v.m. Bevrijdingsdag is het gemeentehuis op 
vrijdag 5 mei gesloten

Aangevraagde omgevingsvergunning(en) 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Ammerzoden, Walderweg 2; tijdelijk plaatsen kantoor (24-04-2017)
Deelactiviteit uitweg
• Ammerzoden, Uilecotenweg 10b; aanleggen uitweg (21-04-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van 
zes weken
• Velddriel, Hamstraat 9; aanleggen laagstam boomgaard (26-04-2017)
• Well, Molen Achterdijk 3; uitbreiden zuivelgebouw (20-04-2017)
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. 

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunning(en) (Wabo)
Deelactiviteit bouwen in strijd met bestemmings-
plan
•  Kerkdriel, Zandstraat 11; vervangen houten grond-

kering door betonnen grondkering  (25-04-2017)
Deelactiviteit bouwen in strijd met bestemmings-
plan en uitweg
•  Kerkdriel, Koningskersstraat 1; bouwen woning, 

carport en berging ( 21-04-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Alem, hoek Veerweg/Sint Odradastraat; organise-

ren Kapellenfestival (26-04-2017)
•  Kerkdriel, Sint Annatroonstraat; opbreken weg, 

graven, spitten en wegverharding aanbrengen  
(25-04-2017)

•  Velddriel, Drielse Veldweg 15; organiseren auto-
crosswedstrijden (25-04-2017)

Drank- en horecawet
•  Alem, Veerweg; met ontheffi ng verstrekken van 

zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik ter 
plaatse kapellenfestival van Bloas en Boemband 
(26-04-2017)

•  Ammerzoden, Zandweg 17; met ontheffi ng ver-
strekken van zwak-alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse Polder Games (25-04-2017)

•  Velddriel, Drielse Veldweg 15; met ontheffi ng ver-
strekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens 
autocrosswedstrijden (25-04-2017)

Telecommunicatiewet
•  Hurwenen, Waaldijk 85; leggen kabels en leidingen 

(25-04-2017)
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 haakjes), 
een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Maasdriel indie-
nen. 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.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Kerkdriel herziening 2016, 
Nieuwstraat 10” (BP1145), 
Maasdriel
Het college bereidt een herziening van het bestemmingsplan 
voor om het volgende initiatief planologisch mogelijk te ma-
ken: een appartementengebouw voor vijf appartementen met 
bijbehorende voorzieningen gerealiseerd op een onbebouw-
de locatie aan de Nieuwstraat 10 te Kerkdriel, kadastraal 
bekend Gemeente Maasdriel, sectie K, nummer 3676.
Ten behoeve van het bestemmingsplan dient een hogere 
geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vast-
gesteld 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 anteri-
eure overeenkomst die de gemeente is aangegaan met de 
initiatiefnemer over de verhaalbare kosten. 
Inzien
Van 4 mei tot en met 14 juni 2017 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de ope-
ningstijden 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.BP1145-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.
digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1145-/
NL.IMRO.0263.BP1145-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het 
ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 
‘BP1145’ 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 behandelend ambtenaar.
Meer informatie
Hiervoor kunt u bellen of mailen en vragen naar 
dhr. S. Verbaarschot.


