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 Gemeentenieuws

Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

T: 14 0418
E: info@maasdriel.nl

www.maasdriel.nl

21 juni 2017
Bijzondere Raadsvergadering vanwege het 
bezoek van de Commissaris van de Koning 
op 29 juni 2017 - 16.00 uur in restaurant 
Dukdalf, Zandstraat 9, Kerkdriel
Zie voor agenda en stukken https://raad.maasdriel.nl

Voor aanmelding om aanwezig te zijn bij - of informatie over deze raadsvergadering 
kunt u contact opnemen met de griffi e op griffi er@maasdriel.nl of 0418-638410. 

Melding 
Activiteiten-
besluit
Voor het adres Hogewaard 
21, 6624 KP Heerewaarden 
is een melding op grond van 
het Activiteitenbesluit inge-
diend. De melding is ontvan-
gen op 02-06-2017 en heeft 
betrekking op het verande-
ren van de inrichtring. De 
melding ligt niet ter inzage en 
er bestaat geen mogelijkheid 
voor het maken van bezwaar. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Omge-
vingsdienst Rivierenland in 
Tiel via 0344 579314.

I.v.m. een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis maandag 26 juni 
vanaf 15.00 uur gesloten

Aangevraagde omgevingsver-
gunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Koningin Wilhelminastraat 57; aanbouw kantoor aan 

woning (12-06-2017)
•  Kerkdriel, Brouwersstraat 16; plaatsen airco voorzijde wo-

ning (09-06-2017)
•  Kerkdriel, Lindestraat 16; realiseren overkapping (08-06-

2017)
•  Kerkdriel, Noordbeemdenweg 2; verbouwen en uitbreiden 

bedrijfsruimte, duivenverblijf en ontvangstruimte
•  Kerkdriel, Noordbeemdenweg 4; bouwen ontvangstruimte/

duivenverblijf (13-06-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Hurwenen, Ketelsteeg 13; wijzigen gebruik schuur naar 

B&B (14-06-2017)
Deelactiviteit brandveilig gebruik
•  Ammerzoden, Hoge Weiden 18; het brandveilig gebruik 

pand (14-06-2017) 

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. Wilt 
u een vergunning inzien? Stuur dan een mail naar info@
maasdriel.nl en wij mailen u de vergunning. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Voor het adres De Tweede Geerden 8, 5334 LH Velddriel is op 26 april 2017 een 
omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag heeft betrekking op het veran-
deren van de inrichting. Het college is van plan deze omgevingsvergunning voor 
activiteit milieu te verlenen.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 22 juni t/m 3 augustus 2017 tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis daar ter inzage. Voor inzage buiten de openingstijden kunt 
u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0418. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen zienswijzen bij de gemeente ken-
baar worden gemaakt over het voorgenomen collegebesluit. Dit kan schriftelijk of, na 
afspraak, mondeling.

Sjors zoekt aanbieders van 
activiteiten!
Sjors Sportief & 
Sjors Creatief lie-
ten dit schooljaar 
ruim 600 basis-
schoolkinderen 
kennismaken met 
diverse spor-
tieve en cultu-
rele activiteiten 
in de gemeente 
Maasdriel. Tijdens 
dit project krijgen 
de kinderen de 
kans op laag-
drempelige wijze 
kennis te maken 
met naschoolse 
activiteiten. Alle 
(sport)aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit 
te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich 
vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven. 

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een 
structurele deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij 
aanbieders nodig. Uw activiteit wordt geplaatst in het Sjors-
boekje dat in oktober op alle basisscholen in de gemeente 
Maasdriel wordt verspreid. 
Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl 

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit 
voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem 
dan contact op via info@sjorssportief.nl  

Vertrek uit Nederland
Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij 
daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Geslachtsnaam en voorletters geboortedatum adres datum besluit
Smelkowski, T.J.J. 07-03-1951 De Geerden 4, 5324 BJ Ammerzoden 09-06-2017
Olejnik, A. 30-11-1959 Lange Weistraat 6, 5331 LH Kerkdriel 09-06-2017
Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening van de gemeente Maasdriel via telefoonnummer 14 0418.

Waarom nemen wij gegevens op van vertrek naar het buitenland?
Iedereen is verplicht niet eerder aangifte te doen dan vier werken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging of binnen vijf dagen 
voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Dat staat in de Wet BRP. We kunnen de be-
schikking ‘Vertrek uit Nederland’ niet toesturen aan deze persoon, omdat het onbekend is waar hij/zij verblijft. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht publiceren wij daarom 
deze bekendmaking.

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders 
van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handte-
kening.

Spreekuur 
gemeentelijke 
Ombudsman in 
Ammerzoden
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 gemeen-
telijke Ombudsman Gerard 
van Dijk luistert naar uw 
verhaal op donderdag 29 juni 
2017 van 19.30 tot 20.30 uur 
in Restaurant Partycentrum 
De Weesboom, Voorstraat 17 
in Ammerzoden.
U kunt de heer Van Dijk ook 
persoonlijk benaderen via 
gerard_van_dijk@hetnet.nl 
of Korenstraat 10, 5388 CS 
Nistelrode.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Molenerf 8; bouwen woning (13-06-2017)
•  Velddriel, Laarstraat 29a; bouwen bedrijfsruimte (09-06-2017)
Deelactiviteit bouwen en uitweg
•  Hedel, Binnenkamp 2; bouwen bedrijfsloods en aanleggen inrit (12-06-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Ammerzoden, Ammerstraat 11a; gebruik perceel met bedrijfswoning voor regulier 

woongebruik (08-06-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, Kerkstraat en Voorstraat; organiseren kermis 15 t/m 18 juli 2017 (14 

juni 2017)
•  Ammerzoden/Hedel/Velddriel; plaatsen 20 driehoeksborden promotie Beachvolley-

bal 14 juni t/m 12 juli 2017 (14-06-2017) 
•  Kerkdriel, Recreatiegebied De Zandmeren; organiseren MOVE Weekendbreak 30 

juni t/m 2 juli 2017 (14-06-2017)
Brandbeveiligingsverordening
•  Rossum, Maasdijk 15; voor het in gebruik nemen tent voor bruiloftsfeest 26 augus-

tus 2017 (14-06-2017)
Drank- en horecawet
•  Kerkdriel, Recreatiegebied De Zandmeren; met ontheffi ng verstrekken van zwak-

alcoholhoudende drank tijdens MOVE Weekendbreak 30 juni t/m 2 juli 2017 (14-06-
2017)

RECTIFICATIE
In het Carillon van 14 juni 2017 is vermeld: 
• Well, Wellsedijk 2; drank- en horecavergunning (29 mei 2017)
DIT had moeten zijn:
• Well, Wellsedijk 29; drank- en horecavergunning (29 mei 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.


