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Omgevingsvergunningen
De aanvragen en de verleende vergunningen kunt u op afspraak komen inzien
I.

Ontvangen aanvragen:

Omgevingsvergunningen:
Afferden:
Afwijking bestemmingsplan:
Ringelenbergstraat 43, 6654BW, legaliseren/tijdelijk bewonen bijgebouw (25-6-2020)
Bouwen en afwijking bestemmingsplan:
Waalbandijk 80, 6654KC, legaliseren/bouwen voorzieningen voor paarden (30-06-2020)
Uitweg:
Klapstraat 1B, 6654AL, realiseren uitweg (29-06-2020)
Druten:
Bouwen:
Eindvorst 7, 6651SV, bouwen woning (29-06-2020)
Kattenburg 57A, 6651AM, vervangen gevelpanelen (30-06-2020)
Horssen:
Bouwen:
Molenweg 15, 6631KJ, wijzigen gevelindeling (30-06-2020)
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:
Afferden:
Kooistraat 3A, 6654KH, slopen bijgebouw (24-06-2020)
II.

Verleende vergunningen:

De onderstaande vergunningen zijn door burgemeester en wethouders verleend.
Omgevingsvergunningen:
Deest:
Bouwen en afwijking bestemmingsplan:
Deestersteeg ongenummerd, kad.bekend Druten, sectie E, 581, plaatsen bouwbord (26-06-2020)
Bouwen, afwijking bestemmingsplan en uitweg:
Bijmansstraat 13G en 13H, 6653BT, bouwen woning en vestigen kapsalon aan huis (29-06-2020)
Uitweg:
Grotestraat 35A, 6653BJ, realiseren uitweg (29-06-2020)
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Druten:
Bouwen en uitweg:
Tusschenstuk 1 t/m 45, 6651SX, bouwen 23 woningen (29-06-2020)
Strengpers 2 t/m 28, 6651ST, bouwen 14 woningen (29-06-2020)
Bouwen:
Nijverheidsweg 17, 6651KS, renoveren bedrijfshal (29-06-2020)
Mr. van Coothstraat 13, 6651ZE, plaatsen tuinhuis en volière (30-06-2020);
Bouwen, afwijking bestemmingsplan en aanleggen:
Kriekveld 17 t/m 19Z10, 6651TM, bouwen 16 studio’s met gemeenschappelijke voorzieningen
(30-06-2020)
Puiflijk:
Bouwen:
Scharenburgsestraat 3, 6655KE, vervangen dak (27-06-2020)
Inzien besluiten
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 op afspraak te komen inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de
gemeentewinkel via telefoonnummer 088-432 70 00 .
Inwerkingtreding
Deze omgevingsvergunningen treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Dit betekent dat de vergunning op de dag na verzending in werking treedt.
Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten kunnen hiertegen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de besluiten een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6650 AA Druten.
Voorlopige voorziening
Om te voorkomen dat van een omgevingsvergunning gebruik wordt gemaakt, kunnen belanghebbenden, die een bezwaarschrift of een beroepschrift hebben ingediend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening sturen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Het is ook mogelijk om digitaal een verzoekschrift in te dienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Beschikking ambtshalve uitschrijving uit
de basisregistratie personen (BRP)
Dit item verloopt op 11-08-2020.
Onderstaande personen worden ambtshalve uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van
gemeente Druten (conform artikel 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.
In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee
derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het
buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de
woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Burgemeester en wethouders van Druten hebben besloten de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de BRP. Ze zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in
Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.
Naam en voorletters
Derks J.P.B.G.M.
Polowczuk S.R.
Pucyk S.J.
Tuchowski L.K.

geboortedatum
15-03-1985
03-01-1975
09-07-1980
27-01-1979

Datum uitschrijving
15-06-2020
15-06-2020
15-06-2020
15-06-2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6650 AA Druten.
De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar
is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor meer informatie
over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Druten, 8 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Druten

