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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Heerewaarden, Maasdijk kad Hrw C 2563; bouwen woning (26-04-2017)
•  Kerkdriel, Kromsteeg 9, 5331 AH; bouwen woning (03-05-2017)
•  Rossum, Burg. Van Randwijckstraat 45, 5328 AS; vervangen bestaand hekwerk 

(27-04-2017)
•  Velddriel, Wordenseweg 30a, 5334 JB; bouwen woning (28-04-2017)
Deelactiviteit uitweg 
•  Kerkdriel, Noordkriekstraat 40, 5331 JL; aanleggen uitweg (28-04-2017)
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.

Melding Activiteitenbesluit
Voor het adres De Kampen-Noord (sectie L1380), Hedel is een melding op grond van het Ac-
tiviteitenbesluit ingediend. De melding is ontvangen op 2 mei 2017 en heeft betrekking op het 
oprichten van een bedrijf voor reparatie en handel in motorvoertuigen. 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.

Besluitenregister
Ingetrokken omgevingsvergunning
Deelactiviteit bouwen
•  Rossum, Nieuwe Kruisstraat 21, 5328 AE; plaatsen dakkapel voordakvlak (25-04-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Molenerf 2; bouwen woning (28-04-2017)
•  Ammerzoden, Molenerf 4, bouwen woning (28-04-2017)
•  Ammerzoden, Molenerf 6, bouwen woning (28-04-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Heerewaarden, Hogestraat; organiseren kermis (02-05-2017)
•  Hurwenen, Groenestraat; organiseren activiteiten voor seizoensafsluiting HRC ’14  

(03-05-2017)
•   Kerkdriel, Hoorzik 44; opbreken weg, graven spitten en wegverharding aanbrengen  

(02-05-2017)
•  Velddriel, Kerkplein / Voorstraat; organiseren muzikaal jubileumweekend Fanfare La Harpe 

(02-05-2017)
•  Velddriel, Voorstraat 71; organiseren fi etstocht voor KWF (02-03-2017)
Drank- en horecawet
•  Ammerzoden, De haar; ontheffi ng tijdelijk verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank 

tijdens wielerronde De Zes Bochten (02-05-2017)
•  Hurwenen, Groenestraat; ontheffi ng tijdelijk verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank 

tijdens seizoensafsluiting HRC ’14
•  Velddriel, Kerkplein / Voorstraat; ontheffi ng tijdelijk verstrekken van zwak-alcoholhoudende 

drank tijdens muzikaal jubileumweekend Fanfare La Harpe (02-05-2017)
Bezwaar
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn getroffen door één of meerdere van deze be-
sluiten 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.

Raadscommissies 
vergaderen
De commissie Samenleving en Financiën vergadert op 
dinsdag 16 mei 2017, de commissie Ruimte vergadert op 
woensdag 17 mei 2017  - aanvang 19.30 uur 
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl

Voor aanmelding als inspreker of informatie over deze 
commissievergaderingen kunt u contact opnemen met 
de griffi e op griffi er@maasdriel.nl of 0418-638 410.

Vastgesteld bestemmingsplan “Rossum 
herziening 2016, Weteringshoek naast nr. 
24” (BP1156), Maasdriel 
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan 20 april 2017 vastgesteld. Dit bestem-
mingsplan maakt het mogelijk om een woning te realiseren op het perceel Weterings-
hoek naast nr. 24 in Rossum. 
Inzien
Van 11 mei t/m 21 juni 2017 ligt het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 
horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeente-
huis. 
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.BP1156-VG01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1156-/NL.IMRO.0263.
BP1156-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
•  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 be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA  ’s-Gravenhage.
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 voor-
ziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige 
voorziening wordt griffi erecht geheven. 
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Vastgestelde bestemmingsplanwijziging 
(BP1159) “Kerkdriel wijziging 2017, Lindestraat 
ongenummerd”, Maasdriel
Op 25 april 2017 heeft het college heeft de bestemmingsplanwijziging voor het perceel aan 
de Lindestraat ongewijzigd vastgesteld. De bestemmingsplanwijziging maakt het mogelijk dat 
ter plaatse van het perceel aan de Lindestraat te Kerkdriel naast nummer 78 een vrijstaande 
woning mag worden opgericht. De projectlocatie is kadastraal bekend als gemeente Maas-
driel sectie N nummer 3501
Inzien
Van 11 mei t/m 21 juni 2017 ligt het wijzigingsplan en de daarbij horende stukken waaronder 
de onderzoeksrapporten en de Nota van Zienswijzen tijdens de openingstijden voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het wijzigingsplan 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.BP1159-VG01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1159-/NL.IMRO.0263.BP1159-VG01
Reageren 
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde wijzi-
gingsplan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
•  door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp wijzigingsplan
•  tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het wijzigingsplan zijn aangebracht
•  door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswij-

zen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen. 
Het beroep kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ‘s GRAVENHAGE. 
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het wijzigings-
plan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van 
beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffi erecht verschuldigd. 
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Bosch.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
(BP1164) “Buitengebied herziening 2017, 
Maas-Waalweg”
Het voornemen bestaat om het tracé van de Maas-Waalweg door te trekken zodat er 
een doorgaande weg ontstaat voor verkeer in de Bommelerwaard. Concreet gaat het 
om een verbinding tussen de kruising Maas-Waalweg – Delwijnsestraat – Wellseind-
sestraat (gemeente Zaltbommel) en de T-kruising Molenachterdijk – N 832 (ge-
meente Maasdriel). Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van het tracédeel op het 
grondgebied van gemeente Maasdriel mogelijk. Gelijktijdig ligt in Zaltbommel ook het 
bestemmingsplan ter inzage voor het tracédeel op het grondgebied van gemeente 
Zaltbommel.
Inzien
Van 11 mei t/m 21 juni 2017 ligt, op basis van artikel 1.3.1 Bro, het voorontwerp van 
de herziening van het 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.BP1164-VO01
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1164-/NL.IMRO.0263.
BP1164-VO01
Inloopavond
Op maandag 29 mei 2017 wordt vanaf 18:30 tot circa 20:00 een inspraakbijeenkomst 
georganiseerd in Dorpshuis De Gaarde aan de Schoolstraat 8 in Nederhemert. 
Reageren
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Maasdriel wonen of een belang hebben, 
kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u 
onder vermelding van BP1164 aan: Het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 
GA Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie, per e-mail is niet mo-
gelijk! Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opne-
men met de behandelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer B. van Avezaath.


