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Datum

Ons kenmerk

Behandeld door

29 juli 2021

Doorkiesnummer

144012

Onderwerp

Geachte «aanhef» «Tussenvoegsels» «achternaam».

Onlangs heeft u uw bezwaren kenbaar gemaakt tegen de plannen van BrabantWonen en de
gemeente Oss om flexwoningen te plaatsen op het voormalige voetbalveld aan het Bergsche
Hoeve pad in Oss.

Uw reactie wordt door BrabantWonen betrokken bij de verdere uitwerking van het plan. De
gemeente Oss betrekt uw reactie in de besluitvorming die te zijner tijd zal plaatsvinden.

Geen formeel bezwaar
Op dit moment heeft de gemeente Oss nog geen besluit genomen over het flexwonen op deze
locatie. Het door u ingestuurde bezwaar is daarom ook geen formeel bezwaarschrift in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht (art 6:4 Awb).

Procedure
Om de flexwoningen mogelijk te maken is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, waarbij
wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. BrabantWonen bereidt de aanvraag van
de omgevingsvergunning voor. Wij verwachten dat de procedure in het najaar wordt
opgestart. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, volgt er een bezwaartermijn van 6
weken. Dit is het moment waarop u (formeel) bezwaar kunt maken.
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Alle aanvragen en verleende omgevingsvergunningen maken wij bekend via onze
gemeentepagina "Oss actueel" en online op www.oss.nl/bekendmakinQen en
www.officielebekendmakinaen.nl
Bijeenkomst september
In september organiseren we samen met BrabantWonen een informatiebijeenkomst over de
flexwoningen voor omwonenden/ buurtbewoners. U ontvangt hiervan van ons binnenkort een
uitnodiging.
Vragen?
Met vragen over deze brief kunt u contact opnemen met
14 0412, of u kunt een email sturen aan flexwoninqen@oss.nl
Met vriendelijke groeten,
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
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via telefoonnummer

