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Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Boonkamp 1; plaatsen dakkapel (16-06-2017)

Algemene Plaatselijke Verordening
•  Kerkdriel, Nieuwstraat 3; organiseren extra horeca-activiteiten tijdens kermis (21-06-2017)
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 15; organiseren extra horeca-activiteiten tijdens kermis (21-06-2017)
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 25; organiseren extra horeca activiteiten tijdens kermis (21-06-2017)
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 19a t/m 19f; uitbreiding van terras (23-06-2017)
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 32; organiseren extra horeca activiteiten tijdens kermis (21-06-2017)

Drank- en horecawet
•  Ammerzoden, Wellsedam 9; zonder vergunning verstrekken zwak-alcoholhoudende drank (20-06-2017)

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 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 ver-
zoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector 
bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het 
Regionaal Archief Rivieren-
land heeft in haar vergadering 
van 8 juni 2017 de “Mandaat-
regeling directeur Regionaal 
Archief Rivierenland” vastge-
steld.
Deze mandaatregeling ligt ter 
inzage in het kantoorgebouw 
van het Regionaal Archief Ri-
vierenland, J.S. de Jongplein 
3 te Tiel en is tevens via onze 
website te raadplegen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Ammerzoden. Hogesteeg 58a; bouwen loods (21-06-2017)
• Hedel, Kleinveld 1a; plaatsen buitentrap naar appartement (20-06-2017)
• Kerkdriel, Leijensteinstraat 24; vergroten woning (21-06-2017)
• Kerkdriel, Wiekerseweg (Kad MDL N3185); bouwen woning (14-06-2016)
• Kerkdriel, Woerdensestraat 6; slopen en bouwen garage (21-06-2017)
• Velddriel, Oude Weistraat 2; plaatsen geluidsscherm (19-06-2017)
• Velddriel, Pastoor van Loonstraat (kad. Mdl M1799); (16-06-2017)
• Velddriel, Wordenseweg (Mdl N2611); bouwen bedrijfshal (19-06-2017)
• Well, Bergse Maasdijk (Kad Amz L66); vervangen en verplaatsen sanitaire unit 
(19-06-2017) 
• Well, Heust 35; bouwen woning met bijgebouw (16-06-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Hurwenen, Ketelsteeg 13; starten Bed & Breakfast (13-06-2017)
Deelactiviteit brandveilig gebruik
• Kerkdriel, brandveilig gebruik kinderdagopvanglocatie (21-06-2017)
Deelactiviteit kappen
• Kerkdriel, Duitse Weistraat thv 9 t/m 13; kappen bomen (16-06-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van 
zes weken
• Heerewaarden, Maasdijk ong (naast nr. 23); bouwen woning (20-06-2017)

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. 

Raadsvergadering  
De vergadering is op donderdag 6 juli 2017 - aanvang 19.30 uur 
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl

Voor aanmelding als inspreker of informatie over deze raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie 
op griffier@maasdriel.nl of 0418-638410. 


