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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Ammerzoden, Hogesteeg 58a; bouwen loods (01-09-2017) 
• Hedel, Middelingenseweg 22a; plaatsen dakkapellen (06-09-2017)
Deelactiviteit inrit 
• Hedel, Middelingenseweg 22a; aanleggen inrit (04-09-2017)
• Kerkdriel, Koningkersstraat; aanleggen inrit (05-09-2017)
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 vergun-
ning inzien? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl en wij mailen u de vergun-
ning.

Besluitenregister
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Akkerseweg 26; plaatsen dakkapel voorzijde woning (06-09-2017)
Deelactiviteit bouwen en handelen in strijd met bestemmingsplan
• Ammerzoden, Meander/Uilecotenweg; plaatsen geluidsscherm (31-07-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
• Kerkdriel, Leijensteinstraat 24; vergroten woning (01-09-2017)
• Kerkdriel, Kromsteeg 4; wijzigen gebruik pand naar burgerwoning (07-09-2017)
• Rossum, Maasdijk 9; vervangen bijgebouw en vergroten woning (15-08-2017)
Deelactiviteit aanleg
• Alem, Tussen Veerweg 1c en 3a; ophogen percelen (01-09-2017)
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 bekendma-
king/verzending (= datum tussen haakjes), een gemotiveerd bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van Maasdriel indienen. Een bezwaar-
schrift 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 rechtbank, sector bestuurs-
recht, postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Geheim-
houding 
(verstrekkings-
beperking) 
persoons-
gegevens
De gemeente mag uw gege-
vens uit de Basisregistratie 
Personen (BRP) doorgeven 
aan overheidsorganen en 
derden, zoals pensioenfond-
sen, verzekeraars en spaar-
fondsen. U heeft het recht 
om de gemeente te vragen 
uw persoonsgegevens niet 
aan bepaalde personen of 
instanties (derden) door te 
geven (dit heet verstrek-
kingsbeperking). Raadpleeg 
www.maasdriel.nl voor meer 
informatie.


