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Voor de onderstaande adressen is een melding op 
grond van het Activiteitenbesluit ingediend.
Kronenburgpark 4, 5321 JM Hedel 
De melding is ontvangen op 06-11-2017 en heeft be-
trekking op het starten van bedrijf. 
Industrieweg 7, 5324 JX Ammerzoden 

De melding is ontvangen op 08-11-2017 en heeft be-
trekking op het starten van bedrijf. 
De meldingen liggen niet ter inzage en er bestaat geen 
mogelijkheid voor het maken van bezwaar. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Omgevings-
dienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Aangevraagdeomgevings-
vergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Pasnagelhof ong.; bouwen woning 

(06-11-2017)
•  Heerewaarden, Huizendijk 5; bouwen garage met 

carport (05-11-2017)
•  Kerkdriel, Kerkdriel Noord; bouwen van woningen 

(02-11-2017)
•  Kerkdriel, Kromsteeg 24; isoleren dak en plaatsen 

dakopbouw (05-11-2017)
Deelactiviteit reclame
•  Hedel, hoek Parallelweg/Buitenkamp; plaatsen 

van reclame (03-11-2017)

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
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
•  Hedel, Uithovensestraat 44; intrekken vergunning 

voor LPG (03-11-2017)
Buiten behandeling laten aanvragen omge-
vingsvergunning
•  Velddriel, Oostenbroekweg 19; uitbreiden kantoor 

(06-11-2017)
•  Velddriel, Oostenbroekweg 7; aanpassen sleufsilo 

(06-11-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Heerewaarden, Singel 10, plaatsen 2 dakkapellen 

en wijzigen gevelindeling woning (02-11-2017)
•  Kerkdriel, Kromsteeg 9; bouwen woning (03-11-

2017) 
Deelactiviteit bouwen en RO
•  Kerkdriel, Paterstraat 84; uitbreiden woning (06-

11-2017)
•  Rossum, C.H. van Maanenstraat 18; realiseren 

aanbouw (03-11-2017)
Wet op de kansspelen
•  Rossum-Hurwenen; loterijvergunning tbv de 

bekostiging van intocht Sinterklaas in Rossum 
(09-11-2017)

Bezwaar
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn 
getroffen door één of meerdere van deze beslui-
ten 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 be-
zwaarschrift, een verzoek voor het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied herziening 2016, 
Wiekerseweg 6 e.o.” (BP1146), 
Maasdriel
Dit bestemmingsplan maakt in het kader van de VAB-regeling 
de herontwikkeling van het perceel aan de Wiekerseweg 6 
in Kerkdriel mogelijk. In ruil voor de sloop van de agrarische 
bouwwerken op deze locatie en op de locatie aan de Luttel 
Inghweg wordt medewerking verleend aan herbouw van de 
bestaande bedrijfswoning en de legalisering van het aanne-
mersbedrijf en de kersenstal.
Het plangebied omvat de percelen aan de Wiekerseweg 6 en 
de Luttel Inghweg, kadastraal bekend als gemeente Maas-
driel sectie N nummers 147, 163, 2918, 3185, 3138, 3139. 

Inzien
Van 16 november t/m 27 december 2017 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan 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.nlvia de link 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0263.BP1146-ON01

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.
digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1146-/
NL.IMRO.0263.BP1146-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het 
ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 
‘BP1146’ aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Postbus 
10.000, 5330 GA Kerkdriel. 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 S. Bosch.

Bekendmaking Ontwerpbesluit 
Wet Geluidhinder
Het college van Maasdriel is van plan een hogere geluidsbe-
lasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vast te stellen 
in verband met de toekenning/ nieuwe situering van de 
woning op het bovengenoemde perceel aan de Wiekerseweg 
6 te Kerkdriel.
Inzien
Het ontwerpbesluit en het verzoek voor vaststelling hogere 
grenswaarde(n) met de daarbij horende bijlage(n) ligt van 16 
november t/m 27 december 2017 voor iedereen ter inzage 
tijdens de openingstijden in het gemeentehuis.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden ziens-
wijzen indienen over het ontwerpbesluit bij het college van 
Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Wij ontvan-
gen uw zienswijzen bij voorkeur 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 S. Bosch.

Ontwerp bestemmingsplanwij-
ziging (BP1173) “Buitengebied 
wijziging 2017, Harenseweg 9”, 
Maasdriel
Het college is van plan het kassencomplex aan de Ha-
renseweg 9 te Hedel te wijzigen in een bouwvlak voor het 
realiseren van een woongebouw voor 4 wooneenheden. Dit 
woongebouw is gesitueerd op locatie van het kassencomplex 
en georiënteerd op de Harenseweg. Het kassencomplex 
wordt gesaneerd en de bedrijfsuitoefening wordt gestopt. De 
planlocatie is kadastraal bekend als gemeente Hedel sectie L 
nummer 1359 en1360.
In het geldende Inpassingsplan ‘Tuinbouw Bommelerwaard’ 
heeft het perceel de bestemming ‘agrarisch’ met de nadere 
aanduiding ‘glastuinbouw’. Het college kan op grond van de 
voorschriften van het geldende inpassingsplan de bestem-
ming wijzigen naar wonen en agrarisch.

Inzien
Van 16 november t/m 27 december 2017 ligt het ontwerpwij-
zigingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de ope-
ningstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het ontwerp wijzigingsplan ook vinden op 
• onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nlvia de link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0263.BP1173-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.
BP1173-/NL.IMRO.0263.BP1173-ON01
Reageren
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn reageren 
op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 
‘BP1173’ aan: het college van de gemeente Maasdriel, Post-
bus 10.000, 5330 GAKerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-
mail is niet mogelijk! 
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor 
contact opnemen met de behandelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Bosch.

Bekendmaking Ontwerpbesluit 
Wet Geluidhinder
Het college van Maasdriel is van plan een hogere geluidsbe-
lasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vast te stellen 
in verband met de toekenning van een woongebouw voor 
4 wooneenheden op het bovengenoemde perceel aan de 
Harenseweg 9 te Hedel. 
Inzien
Het ontwerpbesluit en het verzoek voor vaststelling hogere 
grenswaarde(n) met de daarbij horende bijlage(n) ligt van 16 
november t/m 27 december 2017 voor iedereen ter inzage 
tijdens de openingstijden in het gemeentehuis. Tijdens de 
inzagetermijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indie-
nen over het ontwerpbesluit bij het college van Maasdriel, 
Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur 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 S. Bosch.

Meldingen Activiteitenbesluit
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