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Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit aanlegwerkzaamheden
•  Ammerzoden, Bernseweg (kad Amz K 2596); aanbrengen duikers en sloot dempen (28-06-2017)
Deelactiviteit aanleggen weg
•  Velddriel, Drielse Veldweg (kad MDL P 51); renovatie asfaltverharding (29-06-2017)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Ammerzoden Noord (kad M 1301 en M 1302); bouwen 2 geschakelde woningen (29-06-2017)
• Hedel, Achterveld 26; beschoeiing plaatsen (05-07-2017)
• Hedel, Akkerseweg 7a; bouwen erker aan voorgevel woning (30-06-2017)
•  Heerewaarden, Singel 10; plaatsen 2 dakkapellen en nieuwe kozijnen (05-07-2017)
•  Kerkdriel. Mgr. Zwijsenplein 20a; herbouw winkel met woonruimte (02-06-2017)
•  Kerkdriel, Zandstraat 2; aanlegsteiger plaatsen; (29-06-2017)
Deelactiviteit brandveilig gebruik
•  Hedel, Akkerseweg 11b; brandveilig gebruik van kinderdagopvang (03-07-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van zes weken
•  Velddriel, Provincialeweg 40; uitbreiding koelvolume (05-07-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergunning nodig. Aangevraagde vergun-
ningen 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
Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunning
•  Ammerzoden, Wellsedam 49; plaatsen dakkapel achterzijde woning (05-07-2017)
Ingetrokken omgevingsvergunning
Deelactiviteit milieu
•  Hedel, Blankensteijn 21; intrekken omgevingsvergunning (05-07-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Alem, Veerweg 22; wijzigen garage naar kapsalon aan huis/berging (05-07-2017)
Deelactiviteit uitweg
• Hedel, Parallelweg 7; realiseren tijdelijke unit (04-07-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
• Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 4; terrasvergunning voor een periode van 3 jaar, 2017,2018 en 2019 (04-07-2017)
•  Heerewaarden, op het veld nabij Heerewaardensestraat/Huizendijk; ontheffi ng stookverbod houden vreugdevuur 

(04-07-2017)
Drank- en horecawet
•  Heerewaarden, terrein nabij kruising Heerewaardensestraat/Huizendijk; zonder vergunning verstrekken zwak-

alcoholhoudende drank (04-07-2017)
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.


