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Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Middelingseweg 22a; plaatsen dakkapel voorzijde woning (22-08-2017)

Deelactiviteit bouwen en gemeentelijk monument
• Velddriel, Kapelstraat (Kad Mdl M 1847); moderniseren reeds aanwezige antenne installatie in toren (21-08-2017)

Deelactiviteit uitweg 
• Hedel, Middelingseweg 22a; realiseren inrit naar mantelzorgwoning  (22-08-2017)

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
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Velddriel, Wordenseweg 40a; bouwen bedrijfshal (24-08-2017)

Deelactiviteit bouwen in strijd met bestemmingsplan
• Rossum, Slotselaan 1a; verbouwen en uitbreiden woning (21-08-2017)

Deelactiviteit opleggen van maatwerkvoorschriften
• Kerkdriel, Iperakkeren 11a; het opleggen van maatwerkvoorschriften voor 
het niet hoeven plaatsen van vetafscheiding/slibvangput (23-08-2017)

Deelactiviteit werkzaamheden uitvoeren 
• Velddriel, Hamstraat 9; aanleggen boomgaard (17-08-2017)

Rectificatie:
In de publicatie vorige week is bij de ontheffing Drank- en Horecawet voor de inwijding van de koek & zopie unit 
aan de Molenstraat  te Hurwenen de datum niet gepubliceerd. De datum is 23 september 2017. Het betreft niet 
huisnummer 30, maar een ongenummerd perceel bij de waterberging.

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 verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM Arnhem.


