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Besluitenregister
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
• Ammerzoden, Lange Weisteeg 3; plaatsen buffertank 
wateropslag (24-08-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Achterveld 26; plaatsen beschoeiing (28-08-
2017)
• Velddriel, De Geerden 4; wijzigen fundering wasplaats 
(30-08-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Hurwenen, Ketelsteeg 3; gebruik bijgebouw voor B&B 
(28-08-2017)
Deelactiviteit bouwen in strijd met bestemmings-
plan
• Kerkdriel, Zandstraat 2; bouwen aanlegsteiger (24-08-
2017)
Geaccepteerde meldingen activiteitenbesluit
• Velddriel, Koestraat 28a; veranderen champignon-
kwekerij (29-08-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
• Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; organiseren pleinfestijn 
op 7 en 8 oktober 2017 (30-08-2017)
• Kerkdriel, Wilgenpas; organiseren hardloopwedstrijd 
Run for Two op 15 oktober 2017 (29-08-2017
• Kerkdriel, diverse adressen; verlenen ontheffing plaat-
sen 19 Driehoeks borden van 28 augustus 2017 t/m 9 
oktober 2017 (29-08-2017) 
Drank- en horecawet 

• Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein; ontheffing voor het 
schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens 
pleinfestijn op 7 en 8 oktober 2017 (30-08-2017) 
• Kerkdriel, Wilgenpas 2; ontheffing voor het schenken 
van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Hardloopwed-
strijd Run for Two op 15 oktober 2017 (29-08-2017)
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 bekend-
making/verzending (= datum tussen haakjes), een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burge-
meester 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 voorzienin-
genrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
postbus 9030 6800 EM Arnhem.
Deelactiviteit milieu 
• Velddriel, De Tweede Geerden 11; veranderen inrich-
ting (28-08-2017)
Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 
zes weken na bovengenoemde datum van verzending 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) 
verbonden. Meer informatie hierover staat op www.
rechtspraak.nl.

Aangevraagde omgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Ammerzoden, Uilecotenweg 19; bouwen carport (30-
08-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Alem, ’t Buske 1; wijzigen bestemming wonen (25-08-
2017)
• Kerkdriel, Kromsteeg 4; wijzigen gebruik pand (30-08-
2017)
Deelactiviteit kappen
• Velddriel, Hintham (kad Mdl S 468); kappen en her-

planten 7 populieren (24-08-2017)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning met een termijn van zes weken
• Ammerzoden, Ammerzoden-noord (kad M1301 en- 
M1302); bouwen 2 geschakelde woningen. (25-08-
2017)
Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwer-
ken is meestal een vergunning nodig. Aangevraagde 
vergunningen kunt u níet inzien, verleende vergunnin-
gen 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 mai-
len u de vergunning. 

Raadsvergadering 14 september  - 19.30 uur 
Zie voor agendastukken www.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. 

Heeft u moeite met lezen 
en schrijven? 
Of kent u iemand die hier 
moeite mee heeft?
Leerpunt Maasdriel kan helpen!
Kijk op www.maasdriel.nl


