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Aangevraagde omgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Alem, Leimuidenstraat 20; wijzigen goot (27-06-2017)
•  Rossum, Maasdijk 9; vervangen bijgebouw en vergroten 

woning (24-06-2017)
•  Rossum, Weteringshoek 24a; bouwen woning (22-06-2017)

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. 

Rectifi catie Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning 
In week 26 is deze gepubliceerd met datum 26 april 2017, 
echter dit moet zijn 22 juni 2017

Voor het adres De Tweede Geerden 8, 5334 LH  Velddriel 
is op 22 juni 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd. 
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen 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 meer 
informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst 
Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen zienswij-
zen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt over het voor-
genomen collegebesluit. Dit kan schriftelijk of, na afspraak, 
mondeling.

Besluitenregister
Buiten behandeling laten aanvragen omgevings-
vergunning
•  Kerkdriel, Kromsteeg 9; bouwen woning   

(13-06-2017)

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Well, Bergse Maasdijk 100; vervangen en verplaat-

sen sanitaire unit

Algemene Plaatselijke Verordening
•  Diverse kernen; ontheffi ng voor het plaatsen van 

20 driehoeksborden voor promotie evenement 
Beachvolleybal voor periode van 14 juni t/m 12 juli 
2017 (14-06-2017)

•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; organiseren kermis 
van 8 t/m 11 juli 2017 (30-06-2017)

•  Ammerzoden, winkelcentrum De Haar; stand-
plaatsvergunning voor mobiel adviespunt voor 9 
maandagen van 3 juli t/m 28 augustus 2017  
(29-06-2017)

•  Rossum, parkeerterrein van Coop; standplaatsver-
gunning voor mobiel adviespunt voor 9 woensda-
gen van 5 juli t/m 30 augustus 2017 (29-06-2017)

•  Velddriel, De Geerden 4; standplaatsvergunning 
voor mobiel adviespunt voor 9 donderdagen van 6 
juli t/m 31 augustus 2017 (29-06-2017)

•  Hedel, parkeerterrein Jumbo Voorstraat/Kasteel-
laan; standplaatsvergunning voor mobiel advies-
punt voor 9 maandagen van 3 juli t/m 28 augustus 
2017 (29-06-2017)

•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 23; terrasvergunning 
voor 3 jaar, voor de jaren 2017,2018 en 2019  
(29-06-2017)

Drank- en horecawet
•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 15 voor het woonhuis; 

met ontheffi ng verstrekken van zwak-alcoholhou-
dende drank voor gebruik ter plaatse tijdens kermis 
8 t/m 11 juli 2017 (21-06-2017)

•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 19a t/m 19f-21; met 
ontheffi ng verstrekken van zwak-alcoholhoudende 
drank voor gebruik ter plaatse tijdens kermis 8 t/m 
11 juli 2017 (23-06-2017)

•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 32 en overzijde van 
34; met ontheffi ng verstrekken van zwak-alcohol-
houdende drank voor gebruik ter plaatse tijdens 
kermis 8 t/m 11 juli 2017 (21-06-2017)

•  Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 25; met ontheffi ng 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse tijdens beachvolleybaltoernooi 
8juli 2017 (21-06-2017)

•  Hedel, parkeerterrein Molendijk 1a; met ontheffi ng 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse tijdens kermis 8 t/m 11 juli 2017 
(30-06-2017)

•  Hedel, parkeerterrein Molendijk 1a; organiseren 
beachvolleybaltoernooi 8 juli 2017 (30-06-2017)

Bezwaar
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn getrof-
fen door één of meerdere van deze besluiten kunt u 
binnen zes weken na bovengenoemde datum van 
bekendmaking/verzending (= datum tussen haak-
jes), 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 recht-
bank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM 
Arnhem.

Melding Activiteitenbesluiten
Voor de onderstaande adressen is een melding op grond van 
het Activiteitenbesluit ingediend.

Voorstraat 4, 5324 AV Ammerzoden 
De melding is ontvangen op 23 juni 2017 en heeft betrekking 
op het in werking hebben ven een elektrotechnisch bedrijf. 
Noordbeemdenweg 2, 5331 LG Kerkdriel 
De melding is ontvangen op 23 juni 2017 en heeft betrekking 
op het veranderen van een duivenfokkerij. De meldingen 
liggen 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.
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