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Omgevingsvergunningen
De aanvragen kunt u op afspraak komen inzien
I. Ontvangen aanvragen:
Omgevingsvergunningen:
Druten:
Bouwen:
- Molenstraat 13, 6651ZA, plaatsen mantelzorgwoning (14-08-2020)
- Heersweg 14, 6651BR, splitsen 1 woning tot 2 woningen (18-08-2020)
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.
Sloopmelding op grond van Bouwbesluit 2012:
Puiflijk:
- Veldstraat 2T, 6655KG, slopen bouwwerk (17-08-2020)
II. Verlenging beslistermijn:
De beslistermijn op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wabo is verlengd met zes weken voor onderstaande aanvragen.
Omgevingsvergunningen:
Druten:
Bouwen:
- Energieweg ongenummerd, kad. bekend Druten G 417, bouwen bedrijfsgebouw (19-08-2020)
Bouwen en uitweg:
Energieweg 12 t/m 26, 6651KT, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (19-08-2020)
Horssen:
Bouwen:
Oostweg 20, 6631KT, bouwen opslagloods (19-08-2020)
Inzien besluit
Bovenstaande besluiten zijn kort en kernachtig omschreven. De omschrijving zal daarom niet altijd volledig zijn. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de besluiten, dan is het verstandig om de besluiten met
de bijbehorende stukken te komen inzien. Deze stukken kunt u op afspraak komen inzien. U kunt contact
opnemen met de gemeentewinkel via telefoonnummer 088-432 70 00.
Inwerkingtreding
Deze verlenging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
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Ontwerp-omgevingsvergunning
Waalbandijk 179, Druten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten maken bekend dat zij voornemens zijn om een
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in het in gebruik hebben van een bergingsbedrijf voor binnenvaartverkeer en het opslaan van
goederen op het perceel kadastraal bekend Druten, sectie F 21, 54, en 590, plaatselijk bekend Waalbandijk
179.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt, met bijbehorende stukken, vanaf 27 augustus 2020 gedurende zes
weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens
geopend van 16.00 uur tot 19.00 uur. De stukken worden tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld op de website van de gemeente en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0225.OVdruWaalbd179-2002. Tijdens bovengenoemde termijn van zes weken
kan eenieder zijn of haar gemotiveerde zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijhorende
stukken schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij college van burgemeester en wethouders (Postbus
1, 6650 AA Druten). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden
gemaakt met de heer Klimsop van het team Gebiedsontwikkeling op telefoonnummer 088 432 70 00.
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