Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 7 april 2020 12:03
RE: Overleg maandag Tijdelijk wonen

helder
Met vriendelijke groet,

i

Gemeente /

—

O

Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl

□

Van:
Verzonnen: üinsaag 7 april 2020 11:38
Aai
Onderwerp: Kt: overleg maandag Tijdelijk wonen
Hallo allemaal,
Hieronder de aangevulde tabel van de mogelijke locaties voor tijdelijke huurwoningen. Met daarin ook de puntjes
die
en ik nog gaan uitzoeken/opvolgen voor het volgende overleg met Brabant wonen.
Aanvunmgen/opmerkingen zijn welkom.

Nr.

Locatie

Beoordeling/ toelichting

1

Coornhertstraat (Elzeneindpark)

Hier zijn mogelijkheden.

2

Leuvenstraat (paardenveldjes)

3

Velden voetbalclub Ruwaard

Vrijgekomen voetbalveld, ook in beeld
voorTiny-houses. In samenhang met nr.
7 afwegen. Overleggen VG h

4

Gewandeweg

Ja

Ja

5

Nieuwe Heseweg (Hazenakkervijver)

Rekening houden met hoogspanning'^'.
Voorsorteren op reguliere
woningbouw.
Prima locatie.

Ja

Ja

6

Schadewijkpark (KuipersRietbergstraat)

Prima inpasbaar. Rekening houden met
hoogspanning^

Ja

Ja

Ook
structureel?
Ja

Conclusie
Ja
Nee

1

Ja

'i

7

Amsteleind/ Heihoekstraat (oude
Magrietvelden)

8

Krijtweg

9

Ruwaardstraat (naast school)

10

Oude Wel/Looveltlaan

11

Ussensestraat (Trapveldje
Schoutstraat)

12

Mettengeupelstraat

13

Joost v/d Vondellaan

14

Elzeneind/Tollenstraat

15

Alberdastraat/Treubstraat (langs
spoor)

16

Kloosterstraat (Cito-veld)

17

Oijenseweg/Hertogensingel

<r*

Geschikte locatie. Voorkeur echter bij
Ruwaard velden zodat deze locatie
gereserveerd blijft voor sport of
voorzieningen.
Locatie te klein, te veel bomen

Misschien

Groene veld belangrijk voor de buurt.
School heeft nog uitbreidingsplannen.
Deze 2 veldjes worden nu betrokken bij
project Voorzieningenkaart. Misschien
op termijn mogelijkheden.
Is belangrijk groen voor de buurt
(groenstructuur).

Nee

Is belangrijke groenstructuur; niet
haalbaar
Niet haalbaar.

Nee

Basketbalveld niet.
gaat deze
locatie nog beter bekijken
Bijvoorbeeld invulling één veldje langs
spoor of reeds gereserveerde ruimte
aansluitend aan bestaande woningen.
Uitzoeken geluid spoor
)
Veldje achter boerderij, wat is het
huidige gebruik? Overleggen VG +

Misschien

Hier komt al een zorg-concept van
Dichterbij

2

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

misschien

Nee

Hoogspanning: eis vanuit de beheerder is 25 m. aan weerszijden. Vanuit gezondheid 40 m. (

Met vriendelijke groet,

Gemeente

Oss

Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl

□

Van
Verzonden: donderdag 2 april 2020 16:36
Aan.
Onderwerp: Overleg maandag Tijdelijk wonen
Hallo allemaal,
We hebben 2 keer (in wisselende samenstelling) overleg gehad me1
'an Brabant Wonen over
mogelijke locaties voor tijdelijke huurwoningen. Hieronder heb ik een overzicnc van de locaties die zijn besproken
met daarachter de conclusie vanuit de gesprekken.
Op 21 april hebben we een vervolgoverleg met Brabant Wonen en aanstaande maandag een intern overleg
(zonder Brabant Wonen). M.i. moeten we maandag samen bepalen welke locaties we als het meest kansrijk zien,
ook met oog op evt. definitieve invulling na afloop van de tijdelijke termijn. Daarnaast moeten we kijken welke
aspecten we verder moeten uitzoeken per kansrijke locatie (zoals zone hoogspanningslijn, geluid spoor,
parkeernorm, huidige gebruik, welke type tijdelijke woning past het beste, enz.
Brabant Wonen is ondertussen bezig met het onderbouwen van de behoefte en verduidelijken van hun vraag.
Coornhertstraat (Elzeneindpark)
Leuvenstraat (paardenveldjes)
Velden voetbalclub Ruwaard

Hier zijn mogelijkheden, ook in beeld voor
r^uliere woningbouw
Huidige gebruik een belemmering?
Vrijgekomen voetbalveld, ook in beeld voor
Tiny-houses

3

Gewandeweg
Nieuwe Heseweg (Hazenakkervijver)
Schadewijkpark (Kuipers-Rietbergstraat)
Amsteleind/ Heihoekstraat (oude
Magrietvelden)
Krijtweg
Ruwaardstraat (naast school)
Oude Wel/Looveltlaan

Ussensestraat (Trapveldje Schoutstraat)
Mettengeupelstraat
Joost v/d Vondellaan
Elzeneind/ Tollenstraat
Alberdastraat/Treubstraat (langs spoor)

Kloosterstraat (Cito-veld)
Oijenseweg/Hertogensingel

Rekening houden met hoogspanning, ook in
beeld voor reguliere woningen
Prima locatie, ook voor reguliere woningen
Prima inpasbaar, wel rekening houden met
hoogspanning
Geschikte locatie, ook in beeld voor Tiny-houses
Locatie te klein, te veel bomen
Groene veld belangrijk voor de buurt
Deze 2 veldjes worden nu betrokken bij project
Voorzieningenkaart. Misschien op termijn
mogelijkheden.
Is belangrijke groenstructuur: niet haalbaar
Niet haalbaar
Basketbalveld niet
Bijvoorbeeld invulling één veldje langs spoor of
reeds gereserveerde ruimte aansluitend aan
bestaande woningen
Veldje achter boerderij, wat is het huidige
gebruik?
Hier komt al een zorg-concept van Dichterbij

Ik zal maandag een Teams-sessie starten.
ik zie dat Brabant Wonen hun stukken eerder niet naar jou hebben gemaild. Ik stuur de mails daarom naar
je door.
Met vriendelijke groet.

r
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Oss

Raadhuislaan 2
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5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl

□

Hoogspanning: eis vanuit de beheerder is 25 m. aan weerszijden. Vanuit gezondheid 40 m. (

4

