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Aangevraagde omgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Meander 22; plaatsen dakkapel (23-

10-2017)
•  Ammerzoden, Mr La Grostraat 13; verbouwen 

woonboerderij naar appartementen (21-10-2017)
•  Ammerzoden,  Walderweg 2; vernieuwen hekwerk 

en toegangspoort (21-10-2017)
•  Velddriel, De Tweede Geerden 15; verplaatsen 

koolzuurgastank (24-10-2017) 

Deelactiviteit bouwen en brandveilig gebruik
•  Rossum, Torenlaan 41; wijzigen kinderdagverblijf 

(24-10-2017)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning met een termijn van zes weken
•  Kerkdriel, Ambachtstraat 6; verbouwen bedrijfs-

pand naar 3 appartementen (25-10-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouw-
werken is meestal een vergunning nodig. Aange-
vraagde 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
Verleende omgevingsvergunning vergunningsvrij
Deelactiviteit aanleg
•  Well, Heust 49a; aanleggen geluidswal (11-10-2017)

Deelactiviteit inrit
•  Kerkdriel, Berm 47; tijdelijk verharden grond tijdens bouw-

werkzaamheden (03-10-2017)

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Buitenkamp 2 t/m 4f; bouwen bedrijfsverzamelge-

bouw (13-10-2017)
•  Kerkdriel, Noordbeemdenweg 2; verbouwen en uitbreiden 

bedrijfsruimte, duivenverblijf en ontvangstruimte (16-10-
2017)

Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergun-
ning
•  Hedel, Kleinveld 1a; dakrenovatie, 2 dakkapellen, buiten-

trap en toegangsdeur 23-10-2017)

Ingetrokken omgevingsvergunning
•  Hedel, Wielwijck 26; realiseren opbouw op plat dak (09-10-

2017)
•  Kerkdriel, Zandstraat 8 aanleggen camperplaatsen (23-10-

2017)

Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, Hogesteeg 1; verkoop van vuurwerk op 28, 

29 en 30 december 2017 (24-10-2017)
•  Hedel, Centrum; organiseren paardenmarkt en warenmarkt 

op 06-11-2017 en kermis van 4-11-2017 t/m 6-11-2017 (27-
10-2017)

•  Kerkdriel, Wilgenpas 2; organiseren intocht Sint Nicolaas 
op 19-11-2017 (20-10-2017)

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/ver-
zending (= datum tussen haakjes), een gemotiveerd be-
zwaarschrift 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 voor-
zieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Bezoek op 3 november 
Energiemarkt 
Bommelerwaard
Komt u op vrijdag 3 november naar Energiemarkt 
Bommelerwaard? Dit jaar is de Energiemarkt bij Du-
botechniek aan het Van Voordenpark 5a in Zaltbom-
mel. U bent tussen 17.00 en 21.00 uur van harte 
welkom in deze belevingswereld! De entree is gratis. 
Meer info en het programma vindt u op 
www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/nieuws

Raadsvergadering over de 
programmabegroting 2018 op 
9 november - 19.00 uur 
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl
Voor aanmelding als inspreker of informatie over deze 
raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffi e op 
griffi er@maasdriel.nl of 0418-638410. 
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