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Omgevingsvergunningen
De aanvragen kunt u op afspraak komen inzien
I.

Ontvangen aanvragen:

Omgevingsvergunningen:
Afferden:
Bouwen:
Koningstraat 19, 6654AA, veranderen gevel (24-07-2020)
Deest:
Bouwen:
Wethouder Bruensstraat 22, 6653AM, bouwen schuur (17-07-2020)
Druten:
Bouwen:
Nijverheidsweg 8B, 6651KS, verbouwen bedrijfspand (26-07-2020)
Klepperheide 17, 6651KM, wijzigen brandcompartimentering Ala Royal Weddings (27-07-2020)
Melding brandveilig gebruik:
Klepperheide 17, 6651KM, melding brandveilig gebruik Ala Royal Weddings (27-07-2020)
Bovengenoemde aanvragen met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak komen inzien totdat er op
de aanvragen is beslist. U kunt contact opnemen met de gemeentewinkel tijdens de openingstijden via
telefoonnummer 088-432 70 00 . Tegen de ingediende aanvragen omgevingsvergunning kunt u geen
bezwaar maken of beroep instellen. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.

Bestemmingsplan ‘Rijdt 65, Horssen’
Burgemeester en wethouders van Druten maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Rijdt 65, Horssen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan ziet op de herbestemming van de voormalige kantoorlocatie in een woning aan
de Rijdt 65 en een tweetal te realiseren woningen aan de Boogerd.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 6 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage in de
gemeentewinkel, Heuvel 1 te Druten. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 tot 19.00 uur. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken worden tevens langs
elektronische weg beschikbaar gesteld op de website van de gemeente en op de landelijke website
(www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPrijdt65horssen-2003).
De bronbestanden zijn beschikbaar op
www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPrijdt65horssen-2003.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0225.BPrijdt65horssen-2003.
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Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, kunnen tijdens bovengenoemde termijn van zes weken beroep instellen tegen beide besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Tevens kan gedurende de beroepstermijn -naast een beroepschrift- een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van genoemde afdeling. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De
adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Voor het
indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Druten, 5 augustus 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester
C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
de secretaris (a.i.)
A.P.J.M. Litjens
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Burgemeester en wethouders van Druten

