
13Woensdag 20 september 2017

 Gemeentenieuws

Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

T: 14 0418
E: info@maasdriel.nl

www.maasdriel.nl

20 september 2017

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Middelingenseweg 43; uitbreiden champignonkwekerij (13-09-2017)
• Kerkdriel, Hintham ong.; bouwen woning (13-09-2017)
Deelactiviteit bouwen tijdelijk
• Hedel, koningskampen 15; tijdelijk plaatsen info-bord (07-09-2017)
Deelactiviteit kappen 
• Hurwenen, Molenstraat 28; kappen boom (08-09-2017)

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 vergunning inzien? Stuur 
dan een mail naar info@maasdriel.nl en wij mailen u de vergunning. 

Besluitenregister
Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunning
•  Velddriel, Veilingweg 30-32; een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (14-

09-2017)
Geaccepteerde meldingen activiteitenbesluit
• Ammerzoden, Hogesteeg 58a; starten aannemingsbedrijf (08-09-2017)
• Kerkdriel, Kromsteeg 45; tijdelijk lozen bemalingswater (11-09-2017)
• Velddriel, Veilingweg 11; veranderen veehouderij (14-09-2017)
Geweigerde omgevingsvergunning
• Hedel, Hooiweg 70; plaatsen hagelnetten en regenkappen (11-09-2017)
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
• Hedel, Middelingenseweg 22a; plaatsen dakkapel (07-09-2017)
Verlengde beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning 
•  Heerewaarden, Singel 10; plaatsen dakkapellen en wijzigen gevelindeling wo-

ning (08-09-2017) 
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
• Hedel, Hooiweg 33; aanbouwen opslagloods tegen bestaand pand; (11-09-2017) 
Deelactiviteit bouwen en handelen in strijd met bestemmingsplan
• Ammerzoden, Uilecotenweg 10f en 10g; bouwen van 2 woningen (12-09-2017)
Deelactiviteit bouwen, aanleg en handelen in strijd met bestemmingsplan
• Velddriel, Provincialeweg 40; uitbreiding koelvolume (11-09-2017)
Deelactiviteit inrit
• Hedel, Middelingenseweg 22a; aanleggen inrit (11-09-2017)
• Kerkdriel, Noordkriekstraat 40; aanleggen inrit (11-09-2017)
Deelactiviteit bouwen, inrit en handelen in strijd met bestemmingsplan
• Ammerzoden, Uilecotenweg 14; bouwen woning met aanbouw (12-09-2017)
•  Velddriel, Pastoor van Loonstraat 20; aanleggen inrit en bouwen woning met 

bijgebouw (11-09-2017)
Deelactiviteit bouwen en brandveilig gebruik 
•  Ammerzoden, Hogesteeg 2; verbouwing en brandveilig gebruik zorgcentrum 

(14-09-2017)
Deelactiviteit brandveilig gebruik
• Kerkdriel, Ipperakkeren 11a; brandveilig gebruik kindercentrum (14-09-2017)
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 bekend-
making/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.

Ontwerpbestemmingsplan 
(BP1164)
“Buitengebied herziening 2017, 
Maas-Waalweg” en bekendma-
king ontwerpbesluit Wet 
geluidshinder
Het voornemen bestaat om het tracé van de Maas-Waalweg 
door te trekken zodat er een doorgaande weg ontstaat voor 
verkeer in de Bommelerwaard. Concreet gaat het om een 
verbinding tussen de kruising Maas-Waalweg – Delwijnse-
straat – Wellseindsestraat (gemeente Zaltbommel) en de 
T-kruising Molenachterdijk – N 832 (gemeente Maasdriel).
Het bestemmingsplan maakt de aanleg van het tracédeel op 
het grondgebied van gemeente Maasdriel mogelijk. Gelijk-
tijdig ligt in Zaltbommel ook het bestemmingsplan ter inzage 
voor het tracédeel op het grondgebied van gemeente Zalt-
bommel. In verband met de aanleg van de Maas-Waalweg 
is het college van Maasdriel van plan een hogere geluidsbe-
lasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vast te stellen 
voor Wellseindsestraat 11 te Well.

Inzien
Van 21 september tot en met 1 november 2017 ligt, op basis 
van artikel 3.8.1 Wro, het ontwerp van de herziening van 
het bestemmingsplan en de daarbij horende stukken, en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de daarbij horende 
stukken, tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in 
het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan ook vinden 
op 
• onze website www.maasdriel.nl;
• op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0263.BP1164-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.
BP1164-/NL.IMRO.0263.BP1164-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ont-
werpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde. Uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
stuurt u onder vermelding van ‘BP1164’ aan: de gemeente-
raad van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Uw 
zienswijze op het ontwerpbesluit in het kader van de Wet 
geluidhinder stuurt u onder vermelding van ´Hogere Grens-
waarde Maas-Waalweg ´ naar hetzelfde adres ter attentie 
van het college. Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen 
schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk! Als u uw zienswijzen 
mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer B. van Ave-
zaath.

Ontwerp-
besluit 
omgevings-
vergunning 
Voor het adres Uithovense-
straat 44, 5321 GD Hedel 
is op 8 september 2017 een 
besluit ontwerp omgevings-
vergunning genomen. Het 
besluit heeft betrekking op 
het intrekken van vergunning 
LPG tankstation.
Het college is van plan deze 
omgevingsvergunning voor 
activiteit milieu in te trekken.
Het ontwerpbesluit ligt van 21 
september t/m 2 november 
2017 tijdens de openingstij-
den 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 Omge-
vingsdienst Rivierenland in 
Tiel via 0344 579314.

Gedurende de hiervoor 
genoemde termijn kunnen 
zienswijzen bij de gemeente 
kenbaar worden gemaakt 
over het voorgenomen col-
legebesluit. Dit kan schriftelijk 
of, na afspraak, mondeling.

Op vrijdag 22 september is het gemeentehuis i.v.m. een personeelsdag gesloten

Mantelzorger? 
Dat verdient een compliment!
Krijgt u hulp van een mantelzorger? Dan kunt u ook dit jaar voor hem of haar het 
mantelzorgcompliment ter waarde van € 100,- aanvragen. Het mantelzorgcompli-
ment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, part-
ner, vriend of kennis verzorgden in 2016. Het aanvragen van het compliment kan 
van 1 oktober tot en met 30 november 2016. U als zorgvrager kunt het bedrag 
overmaken aan uw mantelzorger(s) of u kunt er een attentie voor kopen. 
Wie kan het aanvragen?
Als u hulp krijgt van mantelzorg kunt u een mantelzorgcompliment van € 100,- 
aanvragen. Dit compliment kunt u geven aan één mantelzorger of verdelen onder 
meerdere mantelzorgers. Kent u iemand die hulp krijgt van een mantelzorger? 
Wijs hem of haar dan op de mogelijkheid een compliment aan te vragen! 
Voorwaarden 
Een mantelzorger komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als hij of 
zij:
• in 2016 minimaal 3 maanden mantelzorg verleende;
• voor minimaal 8 uur per week; 
• deze zorg onbetaald verleende. 
Aanvragen? 
Het online aanvraagformulier vindt u op www.maasdriel.nl. Komt u liever een pa-
pieren versie ophalen? Dan kunt u tijdens openingsuren terecht aan de balie van 
het gemeentehuis. Bellen mag natuurlijk ook. Dat kan via ons algemene telefoon-
nummer 14 0418. U kunt dit nummer ook bellen als u nog vragen heeft over het 
mantelzorgcompliment.


