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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Boonkamp 1, 5324 EZ; plaatsen dakkapel (15-05-2017)
•  Kerkdriel, Kerkdriel Noord fase 4; bouwen 21 woningen (18-05-2017)
•  Well, Slijkwellsestraat 3, 5325 KB; tijdelijk plaatsen stacaravan (16-05-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan bouwen
•  Alem, Veerweg 22, 5335 LB; wijziging garage naar kapsalon aan huis – berging 

(11-05-2017)
Deelactiviteit aanleggen uitweg
•  Hedel, Parallelweg 7, 5321 JA; realiseren tijdelijke inrit (12-05-2017)
•  Kerkdriel, Kerkstraat 53, 5331 CB; veranderen uitrit (15-05-2017)
Deelactiviteit aanlegwerkzaamheden
•  Kerkdriel, Hintham en Maasbandijk; gedeelte van verhardingsconstructie vervan-

gen (17-05-2017)
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 in strijd met bestemmingsplan
•  Kerkdriel, Kordiastraat 1-3-5-7-9-11-13-15-17, Karinastraat 20-22-24-26-28-30, Meikers-

straat 2-4-6-8, Actaviastraat 18; bouwen 20 woningen, bijbehorende bouwwerken en erfaf-
scheidingen(15-05-2017)

Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Hedel, De Zanden 15, 5321 HJ; gewijzigde situatie woning (15-05-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, H edel, Kerkdriel, Rossum, Velddriel; plaatsen driehoeksborden ( 18-05-

2017)
•  Heerewaarden, Hogestraat; standplaatsvergunning verkoop kaas (16-05-2017)
Wet op de kansspelen
•  Hedel, President Kennedystraat 23, 5321 TH; aanwezig hebben speelautomaten (19-05-

2017)
•  Hedel, Voorstraat 8, 5321 GH; aanwezig hebben speelautomaten (19-05-2017)
Brandbeveiligingsverordening
•  Rossum, Burg. Van Randwijckstraat 21, 5328 AS; gebruik nemen tent op 15 juli 2017 (16-

05-2017)
Geaccepteerde meldingen Activiteitenbesluit
•  Heerewaarden, Van Heemstraweg 6, 6624 KJ; plaatsen propaantank (12-05-2017)
•  Well, Maaijenstraat 36, 5325 XH; veranderen veehouderij (17-05-2017)
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.
Deelactiviteit brandveilig gebruik 
•  Heerewaarden, Bukestraat 1, 6624 AN; brandveilig gebruik multifunctioneel cen-

trum(15-05-2017) 
Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum 
van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, team 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffi erecht) 
verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.

Wilt u  inwoners van Maasdriel  helpen om duurzamer te 
wonen? En zo energie en geld te besparen? Word dan 
energiecoach voor de inwoners van uw gemeente. Het 
Nieuwe Wonen Rivierenland biedt u in samenwerking met 
Milieu Centraal een training van vier avonden aan. Na het 
volgen van de training bent u in staat om de woonwen-
sen te identifi ceren en kunt u een globaal energieadvies 
uitbrengen. 
Het Nieuwe Wonen
Het Nieuwe Wonen Rivierenland is een project van de 10 
gemeenten in de regio Rivierenland. Doel van het pro-

ject is de verduurzaming van particuliere woningen in de 
gemeenten. Vrijwillige energiecoaches kunnen huiseige-
naren helpen bij hun woonvragen en hen belangeloos van 
duurzaam advies voorzien. Als coach wordt u getraind  
door experts, voortdurend professioneel ondersteund 
en krijgt een vrijwilligersvergoeding. Een advies van de 
wooncoach kan lagere energiekosten, een duurzamer 
huis en comfortabeler wonen opleveren. 
Wat krijgt u ervoor terug?
• Een opleiding van vier avonden op  8, 15, 22 en 29 juni 
in Tiel; 

• Een prettig werkende adviesmethode;
• Een vrijwilligersvergoeding;
• Begeleiding in het werk als energiecoach.
Geïnteresseerd? 
Kom naar één van de kennismakings- en informatiebij-
eenkomsten:
• Zaltbommel op dinsdag 30 mei, 19.30 uur bij “In De 
Roos”, Markt 10,   
•  Tiel  op donderdag 1 juni , 19.30 uur  bij Duurzaam 

Rivierenland , Schaepmanstraat 1

Raads-
vergadering 
1 juni 2017 - 
19.30 uur 
Zie voor agendastukken 
https://raad.maasdriel.nl

Voor aanmelding als in-
spreker of informatie over 
deze raadsvergadering 
kunt u contact opnemen 
met de griffi e op griffi er@
maasdriel.nl of 0418-
638410.

I.v.m. Hemelvaart is het gemeentehuis op donderdag 25 en vrijdag 26 mei gesloten

Ontwerpbestemmingsplan 
“Kerkdriel herziening 2016, 
Venuslaan 15” (BP1147), 
Maasdriel
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de voorma-
lige locatie van basisschool De Meidoorn, kadastraal bekend 
gemeente Maasdriel, sectie N, nummer 985, plaatselijk be-
kend Venuslaan 15, een zorgcomplex voor dementerenden 
te realiseren.
Inzien
Van 25 mei tot en met 5 juli 2017 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de ope-
ningstijden 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.BP1147-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.
digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1147-/
NL.IMRO.0263.BP1147-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het 
ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 
‘BP1147’ 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
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer 
S.Verbaarschot.

Verleende omgevingsvergunning
“Omgevingsvergunning Ammerzoden 2016, 
Horenkamp 1” (OV0021), Maasdriel
Op 17 mei 2017 (verzonden 17 mei 2017) heeft het college van burgemeester en 
wethouders omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woning 
(vervangende nieuwbouw bestaande woning)  op het perceel Horenkamp 1  in Am-
merzoden (kadastraal bekend gemeente Ammerzoden sectie K nummer 426). 
Inzien
Het besluit met de daarbij horende bijlagen ligt van 29 mei tot en met 9 juli 2017 voor 
iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis.
U kunt het besluit 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.OV0021-VG01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.OV0021-/NL.IMRO.0263.
OV0021-VG01
Niet mee eens?
Bent u het niet eens met ons besluit? Omdat voorafgaand aan dit besluit een open-
bare voorbereidingsprocedure is gevolgd kunt u geen bezwaar maken maar kunt u 
een beroepschrift indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. 
U stuurt dit binnen zes weken na de bekendmaking (= datum verzending) van dit 
besluit naar de rechtbank. De mogelijkheid van beroep bestaat alleen als u tijdens de 
voorbereidingprocedure ook al uw zienswijze hebt ingediend. Hebt u dit niet gedaan, 
dan kan een beroepschrift alleen als u niet kan worden verweten dat u niet eerder 
een zienswijze hebt ingediend. Het indienen van een beroepschrift schort de werking 
van ons besluit niet op. Als u deze opschorting wilt, dan kunt u de rechter vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank. 
Voor het behandelen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
BEKENDMAKING BESLUIT WET GELUIDHINDER
Maasdriel
Het college van Maasdriel heeft op 16 mei 2017 een hogere geluidsbelasting dan de 
voorkeurswaarde van 48 dB(A) vastgesteld in verband met de hierboven genoemde 
ontwikkeling. 
Inzien
Het besluit voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daarbij horende 
bijlage(n) ligt 29 mei tot en met 9 juli 2017 ter inzage tijdens de openingstijden in het 
gemeen¬tehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het besluit wor-
den ingediend. Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), Postbus 20.019, 
2500 EA  ’s-Gravenhage. Naast het indienen van een beroepschrift kan een voorlo-
pige voorziening aangevraagd worden bij de Voorzitter van de AbRS. Als van deze 
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het besluit niet in werking voordat over 
een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening is griffi erecht verschuldigd. 
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Help mee aan een energiezuinig Maasdriel en wordt zelf 
energiecoach (gemiddeld 2 uur per week) 


