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Aangevraagde 
omgevings-
vergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Molendijk 

(Amz K 3367); bouwen 
woning (05-05-2017)

•  Hedel, Koningin Juliana-
plein, 5321 VL; plaatsen 
tuinhuis (10-05-2017)

•  Hedel, Molendijk 1a, 5321 
GG; plaatsen zeecontainer 
(09-05-2017)

•  Kerkdriel, Berm 49, 5331 
KL; bouwen bedrijfsgebouw 
(04-05-2017)

•  Velddriel, Laarstraat 29a. 
5334 NS; bouwen bedrijfs-
ruimte (08-05-2017)

Deelactiviteit bouwen een 
aanleggen
•  Velddriel, Provincialeweg 

40, 5334 JH; uitbreiging 
koelvolume (11-05-2017)

Deelactiviteit bouwen en 
brandveilig gebruik 
•  Rossum, Maasdijk 15, 5328 

BE; plaatsen tent en brand-
veilig gebruik (10-05-2017)

Verlenging beslistermijn 
aanvraag omgevingsver-
gunning met een termijn 
van zes weken
•  Kerkdriel, Berm 47, 5331 

KL; plaatsen keerwanden 
en aanleggen terras  
(05-05-2017)

Voor het slopen, bouwen en 
veranderen van bouwwerken 
is meestal een vergunning 
nodig. Aangevraagde vergun-
ningen kunt u níet inzien, ver-
leende vergunningen kunt u 
wél inzien. Tegen verleende 
vergunningen kunt u bezwaar 
maken. Wilt u een vergun-
ning inzien? Stuur dan een 
mail naar info@maasdriel.
nl en wij mailen u de vergun-
ning. 

Besluitenregister
Geweigerde omgevingsvergunning
•  Heerewaarden, Hogewaard 21, 6624 KP; gebruik nemen kantoorunits huisvesting 

arbeidsmigranten (09-05-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Velddriel, Wordenseweg 41, 5334 JA; renovatie schuur en aanbrengen zonnepa-

nelen (09-05-2017)
Deelactiviteit bouwen in strijd met bestemmingsplan
• Kerkdriel, Berm 49, 5331 KL; bouwen bedrijfsgebouw (09-05-2017)
Deelactiviteit reclame
•  Ammerzoden, Bernseweg 22a, 5324 JW; plaatsen extra gevelreclame   

(08-05-2017)
Deelactiviteit uitweg
• Kerkdriel, Hintham 35, 5331 CK; verleggen oprit (08-05-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, Achterstraat 5, 5324 JK; opbreken weg te graven spitten en wegver-

harding aanbrengen (08-05-2017)
•  Hedel, Drielseweg; opbreken weg te graven spitten en wegverharding aanbrengen 

(08-05-2017)
•  Kerkdriel, Ambachtstraat 6, 5331 HX; opbreken weg te graven spitten en wegver-

harding aanbrengen (08-05-2017)
Wet op de kansspelen
• Kerkdriel, Paterstraat 86, 5331 EE; houden loterij (09-05-2017)
Telecommunicatiewet
• Velddriel, Provincialeweg 87a, 5334 JE; leggen kabels en leidingen (08-05-2017)

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 bekendma-
king/verzending (= datum tussen haakjes), een gemotiveerd bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van Maasdriel indienen. Een bezwaar-
schrift 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 bestuurs-
recht, postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Vastgestelde “Beheersverordening 
Velddriel” (BV0001), Maasdriel
De gemeenteraad stelt om de 10 jaar een nieuw bestemmingsplan of een beheers-
verordening vast voor haar grondgebied. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen 
om voor Velddriel een beheersverordening vast te stellen en heeft dat op 20 april 
2017 gedaan voor het plangebied van de daar geldende bestemmingsplannen (en 
wijzigingen daarop). Een overzicht van deze plannen is opgenomen in de beheers-
verordening.

De beheersverordening voorziet in een actueel juridisch-planologische regeling 
voor het plangebied. In de beheersverordening wordt het beheer van dat gebied in 
overeenstemming met het bestaande feitelijk en planologische toelaatbare gebruik 
geregeld.

Inzien
De vastgestelde beheersverordening en de bijbehorende stukken zijn tijdens de 
openingstijden gedurende zes weken 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.BV0001-VG01 
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BV0001-/NL.IMRO.0263.BV0001-VG01 

Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot 
vaststelling van de beheersverordening.

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

Wat is er nodig om prettig te 
kunnen wonen en leven in 
Hurwenen? En wat kunt u daar 
zelf aan bijdragen?
Deze vragen stonden centraal in 
een aantal huiskamergesprek-
ken die we in Hurwenen voerden. 

Tijdens de bewonersavond willen de 
gemeente en Stichting Welzijn Bom-
melerwaard graag de resultaten van 
deze huiskamergesprekken met u 
delen. Een ander doel van de bewo-
nersavond is om een aantal nieuwe 
inwonersinitiatieven op te starten die 

bijdragen aan de leefbaarheid van 
Hurwenen.
Datum: maandag 22 mei 2017
Inloop: 19.15 uur
Start: 19.30 uur
Locatie:  dorpshuis De Kil, 
Dorpsstraat 5 Hurwenen.

Bewonersavond Hurwenen


