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Weekblad Regio Oss
Contactgegevens
Gemeentehuis Oss

Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres:
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon:
14 0412
maandag t/m vrijdag
9.00 -17.00 uur
WhatsApp:
06-32451020
Fax:
[0412] 642 605
E-mail:
gemeente@oss.nl
Websites:
www.oss.nl
www.twitter.com/gemeenteoss
Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak!
www.oss.nl/afspraken
Vragen over zorg, werk of inkomen?
Bel 14 0412.

Milieustraat
(particulieren)

Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.30-16.30 uur
zaterdag 08.30-15.00 uur
Voertuigen en aanhangwagens met
bedrijfsnaam of logo hebben geen
toegang.

Compostering

Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-17.00 uur
zaterdag 9.00-15.00 uur

Wil je vaak naar de kermis in Oss?
Doe dan mee aan de kleurwedstrijd!

Maaien in Oss: met oog
voor de natuur

Wil je vaak naar de kermis
in Oss? Doe dan mee aan de
kleurwedstrijd! De kleurwedstrijd is voor kinderen van 3 tot
en met 12 jaar. We kiezen prijswinnaars uit twee leeftijdsgroepen: 3 tot en met 7 jaar en
8 tot en met 12 jaar.

Soms ontvangen we vragen
van inwoners waarom we de
bloemen in bermen, sloten
en op grasvelden maaien. Zij
vinden dat zonde van de bloemen. Andere mensen vragen
ons om juist méér te maaien,
omdat er zoveel ‘onkruid’
staat. Het is maar met welke
bril je naar je omgeving kijkt,
met een natuurbril of met een
netheidsbril. We leggen graag
uit waarom we maaien, hoe en
waar we dat doen.

Waar kun je een kleurplaat
halen?
Vanaf maandag 29 juli kun je
een kleurplaat halen bij Albert
Heijn Burchtplein en Ruwert
en in de hal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. Je
kunt de kleurplaat ook downloaden via www.kermisoss.
com en www.facebook.com/
ossekermissen.
Waar en wanneer lever je de
kleurplaat in?
Je kunt jouw kleurplaat op
donderdag 15 augustus tussen 15.00 en 19.00 uur inleveren bij de EHBO-post op het
Burchtplein. Wil je je kleur-

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

Anna van Schuurmanstraat 602
5344 TX Oss
Telefoon:
[0412] 641 492
Openingstijden:
Elke dag 10.00-17.00 uur
Email:
NME.elzenhoek@oss.nl
Websites:
www.nme-elzenhoek.nl
www.facebook.com/elzenhoek
www.twitter.com/elzenhoek
Afdeling Communicatie van de
gemeente Oss stelt Oss Actueel
samen, onder verantwoordelijkheid
van het college van B&W. Oss Actueel
staat los van het redactionele beleid
van dit weekblad.

Prijzen
• 1e prijs: gratis kermis vieren
van vrijdag 16 augustus tot

en met woensdag 21 augustus;
• 2e prijs: gratis naar de Osse
kermis op woensdag 21
augustus.
www.kermisoss.com
www.facebook.com/
ossekermissen

‘Er kwam een moment dat ik moest
toegeven: ik red het niet alleen’
kwijtgeraakt. Ik ben blij dat ik
toch naar een instantie ben
gegaan. Het is hard, je moet
met je billen bloot. Maar mijn
deurbel staat weer aan. Ik
durf mijn kleinkinderen weer
te laten komen. Ik maak mijn
brievenbus weer open. Als je
er doorheen bent, voel je je de
koning te rijk.’

Singel 1940-1945 nr. 300
5348 PV Oss
Telefoon:
14 0412
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-16.30 uur
Websites:
www.oss.nl/afval
www.twitter.com/AfvalinzOss

Singel 1940-1945 nr. 300
5348 PV Oss
Postadres:
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon:
[0412] 629 046
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-16.30 uur
E-mail:
bedrijfsafval@oss.nl
Websites:
www.oss.nl/bedrijfsafval
www.twitter.com/bedrAfvalOss

plaat inleveren én met Osje op
de foto, kom dan tussen 18.00
en 19.00 uur. Osje staat dan bij
de EHBO-post op het Burchtplein. Na 21.00 uur krijgen
de prijswinnaars telefonisch
bericht.

Kom uit je schuld

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

Bedrijfsafval Oss

nummer 31, woensdag 31 juli 2019

Cora Faber (58): ‘We waren
twintig jaar samen. Maar de
laatste jaren maakten we
alleen nog maar ruzie. Ik kon
er niet meer tegen. Op een dag
ging ik weg. Ik had alleen een
plastic tasje bij me en zei dat
ik naar m’n werk ging. Ik heb
twee jaar op straat geleefd en
was inmiddels ook mijn baan

Lees op komuitjeschuld.nl het
hele verhaal van Cora en hoe
zij de eerste stap zette om uit
de schulden te komen.
Hulp bij geldzorgen
Het is belangrijk dat mensen
zo snel mogelijk hulp krijgen
bij hun geldzorgen. De eer-

ste stap naar een oplossing?
Eerlijk zijn over de situatie en
er met iemand over praten.
Iemand die je vertrouwt. Ook
de gemeente Oss (bel 14 0412)
of Schuldhulpmaatje (mail
schuldhulpmaatje@gmail.
com) kan je helpen.

Regelmatig maaien
Op grasvelden moet je kunnen voetballen en picknicken,
dus hier maaien we vaak. Ook
maaien we de sloten regelmatig. Dit zorgt voor een goede
doorstroming. Bermen van de
weg aan de randen van stad
en dorpen maaien we alleen
voor de verkeersveiligheid. Het
gras mag niet over de weg vallen en kruispunten moeten
overzichtelijk blijven.
Door minder maaien meer
wilde planten en insecten
Op sommige plekken maaien
we bewust minder. Want in
het gras zitten eitjes en larven
van bijen en kevers, rupsen
van vlinders, hommelnesten
en rustende padden. Vervol-

gens zijn bijen, vliegen, rupsen
ook weer voedsel voor vogels
en vleermuizen. Alle dieren
hebben veilige ruimtes nodig
om te nestelen. Denk hierbij
aan zandplekjes, struiken en
gaatjes in dood hout.
Wens voor meer bloemen
Het liefste zien we meer bloemen in de grote grasvelden
in de parken van de stad. Een
deel van die velden willen
we daarom ecologisch gaan
maaien. Uiteraard in overleg
met bewoners rond het park.
Ecologisch maaien houdt in
dat we minder vaak maaien,
het maaisel opruimen én we
een deel laten staan. Er blijven
meer zaden liggen en krijgen
insecten (larven en rupsen) de
kans om te ontsnappen. We
maaien nog steeds niet overal
ecologisch omdat dit duurder
is dan ‘regulier’ maaien (waarbij het gras blijft liggen).
Vragen over maaien?
Heeft u vragen over het maaien in uw straat of buurt? Of
u wilt graag dat we komen
maaien? Maak digitaal een
melding via
www.oss.nl/melding

Ook jij kunt daarbij helpen
Ken jij mensen die mogelijk
geldzorgen hebben? Praat
erover. ‘Kom jij eruit?’ is een
eenvoudige vraag, waarmee
je het gesprek kunt beginnen.
Kijk voor verhalen en gesprekstips op
www.komuitjeschuld.nl

Win € 15.000,- voor groen in uw wijk!
Praktisch Alles Groen:
de leukste dorpen- en
wijkenwedstrijd

Met de wedstrijd Praktisch
Alles Groen wonnen bewoners
en begeleiders van het Elzeneindhuis en wijkraad Ruwaard
met het project ‘Slowpad’ zo’n
€ 15.000,-. Een wandelroute
met allerlei kleine zijpaden in
het groen naar speeltoestellen
en insektenhotel is aangelegd.
Woont u in de gemeente Oss
en heeft u ook een idee om
samen met uw buurtgenoten,
de buurt, de wijk of het dorp
waarin u woont nóg mooier,
leuker, beter en leefbaarder
te maken? Maak dan een ont-

werp en doe mee aan de wedstrijd Praktisch Alles Groen!

Doe mee
Woont u in een straat, een hof,
aan een plein of doorgaande
weg? Of in een appartement
en heeft u alleen een balkon?
Dat maakt niet uit! Laat uw
gedachten gaan over hoe uw
buurt nóg fijner wordt. Kijk
naar buiten en boom eens met
buurtgenoten over wat jullie
zouden willen veranderen in
de buurt. Met € 15.000 kunt u
aan de slag. Dus denk GROOT.
Voorbeelden & Inspiratie
Een ontwerp? Dat klinkt ingewikkeld. Maar dat hoeft het

niet te zijn. Ga gewoon met uw
buurtgenoten aan de slag over
een idee en maak het visueel.
Geen zorgen, het uitvoeren
van het idee hoeft u niet persé
zelf te doen. Gemeente Oss
helpt mee bij het realiseren
van het winnende idee.
Meer informatie
Voor vragen mail gerust naar
praktischallesgroen@oss.nl.
Dien uw ontwerp uiterlijk
dinsdag 1 oktober 2019 in.
Meer informatie en de voorwaarden staan op
www.praktischallesgroen.nl
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Algemene Plaatselijke
Verordening
Algemene ontheffing sluitingstijd
horeca bijzondere dagen
De burgemeester maakt bekend dat
zij besluit tot algemene ontheffing
sluitingstijd voor horecabedrijven
(etc.); openbare inrichtingen met een
exploitatievergunning op grond van
artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss 2019. Het gaat
over de volgende bijzondere dagen:
Carnaval, Eerste weekend zomertijd,
Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren,
Kermis Oss, Eerste weekend wintertijd, Kerstmis, Oud en nieuw. De tijden
kunt u vinden op http://loket.oss.nl 
S  Sluitingstijden horeca, vergunning.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar de burgemeester van
Oss, t.a.v. de afdeling VTH, Postbus 5,
5340 BA Oss. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk dan
op www.oss.nl  Digitaal Loket 
Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Als u DigiD heeft
dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen.
Kijk voor informatie op https://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.
AANVRAAG EVENEMENTEN
De volgende aanvragen zijn ingediend voor een evenementenvergunning.
De vermelde datum is de dag waarop
de aanvraag is ingediend. Ook staat er
wanneer het evenement plaats vindt.
De aanvragen moeten nog behandeld
worden. Ze worden bekendgemaakt
om u op de hoogte te stellen dat er
een evenement is gepland in uw
omgeving. Zo geven wij u als belanghebbende de mogelijkheid om schriftelijk een reactie te geven binnen
twee weken na deze publicatie. De
ontvangen reacties worden gebruikt
om een besluit te nemen op de aanvraag.
De aanvragen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze
kunnen doorgaan. U kunt ook nog
geen bezwaren indienen. Het is wel
mogelijk om deze aanvragen in te
zien. Heeft u nog vragen of wilt u een
afspraak maken neem dan contact
met ons op: 14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en
16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ingediend:
Berghem
• Carbid Schieten 2019, Burgemeester
Van Erpstraat 80, 2 juli 2019. Het evenement is op 31 december 2019 van
13:00 uur tot 21:00 uur.
Geffen
• Strooipop, aan de Papendijk, 15 juni
2019. Het evenement is op 5 oktober
2019 van 15:00 uur tot 02:00 uur,
6 oktober 2019 van 12:00 uur tot
00:00 uur.
Haren
• Dorpsfeest Haren Kermis editie
2019, Grotestraat 15, 22 juli 2019. Het
evenement is op 6 september 2019
van 15:30 uur tot 01:00 uur, 7 september 2019 van 14:00 uur tot 01:00
uur, 8 september 2019 van 14:00 uur
tot 22:00 uur.
Herpen
• Oerfestival de Maashorst 2019, Schaijkseweg 12, 7 juni 2019. Het evenement is op 12 oktober 2019 van 17:00
uur tot 23:00 uur, 13 oktober 2019
van 09:00 uur tot 20:00 uur.
• Natte Neuzen Nieuwjaars Trail,
Schaijkseweg 3A, 3 juli 2019. Het
evenement is op 4 januari 2020 van
09:00 uur tot 15:00 uur.
Lithoijen
• Oud en nieuw Lithoijen, Steegeindstraat 2, 24 juni 2019. Het evenement
is op 31 december 2019 van 19:00
uur tot 04:00 uur.
Oss
• Car Boot Sale 2020, Gielekespad 10,
11 juni 2019. Het evenement is op 22
maart 2020 van 08:30 uur tot 15:30
uur, 12 april 2020 van 08:30 uur tot
15:30 uur, 10 mei 2020 van 08:30 uur
tot 15:30 uur, 31 mei 2020 van 08:30

Officiële bekendmakingen

uur tot 15:30 uur, 28 juni 2020 van
08:30 uur tot 15:30 uur, 9 augustus
2020 van 08:30 uur tot 15:30 uur, 30
augustus 2020 van 08:30 uur tot
15:30 uur, 27 september 2020 van
08:30 uur tot 15:30 uur.
• Halloween Nights Oss, Gielekespad
10, 21 juli 2019. Het evenement is
op 1 november 2019 van 17:00 uur
tot 00:30 uur, 2 november 2019 van
17:00 uur tot 00:30 uur.
• das grOSSe Oktoberfest, Nelson
Mandelaboulevard, 8 juli 2019. Het
evenement is op 26 oktober 2019
van 18:00 uur tot 00:00 uur.
• Santa Run, route door het centrum
van Oss, 20 juli 2019. Het evenement
is op 14 december 2019 van 13:00 uur
tot 17:00 uur.
• Legends of Rock tribute festival 2019,
Rusheuvelstraat 5, 10 juli 2019. Het
evenement is op 16 november 2019
van 14:00 uur tot 02:00 uur.
• kerstborrel 2019, Spaanderstraat 50,
4 juni 2019. Het evenement is op 12
december 2019 t/m 14 december
2019 van 15:00 uur tot 01:00 uur,
18 december 2019 t/m 21 december
2019 van 15:00 uur tot 01:00 uur,
22 december 2019 van 15:00 uur tot
22:00 uur.
Ravenstein
• Sinterklaasintocht 2019, aankomst
aan de loswal (route naar de Marktstraat), 16 juli 2019. Het evenement
is op 17 november 2019 van 11:30 uur
tot 13:30 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Geffen
• Zomerfeesten Geffen (tijdens kermis) 2019, Dorpstraat, 26-7-2019.
Het evenement is op 9 augustus
2019 van 19:00 uur tot 02:00 uur,
10 augustus 2019 van 15:00 uur tot
02:00 uur, 11 augustus 2019 van
14:00 uur tot 01:30 uur, 12 augustus
2019 van 14:00 uur tot 01:30 uur, 13
augustus 2019 van 14:00 uur tot
01:30 uur.
Herpen
• kindervakantieweek
Ravenstein
2019, aan de Schaijkseweg, 24-72019. Het evenement is op 12 augustus 2019 van 09:00 uur tot 16:00
uur, 13 augustus 2019 van 09:00 uur
tot 16:00 uur, 14 augustus 2019 van
09:00 uur tot 16:00 uur, 15 augustus
2019 van 09:00 uur tot 16:00 uur.
• Klein Kamp 2019, op de Schaijkseweg (Herperduin), 24-7-2019. Het
evenement is op 12 augustus 2019
van 09:00 uur tot 17:00 uur, 13
augustus 2019 van 09:00 uur tot
17:00 uur, 14 augustus 2019 van
09:00 uur tot 17:00 uur.
Lith
• Live muziek op het terras, Marktplein 13, 22-7-2019. Het evenement
is op 20 juli 2019 van 20:00 uur tot
00:00 uur, 3 augustus 2019 van
20:00 uur tot 00:00 uur, 17 augustus 2019 van 20:00 uur tot 00:00
uur, 10 augustus 2019 van 20:00 uur
tot 00:00 uur, 27 juli 2019 van 20:00
uur tot 00:00 uur.
Macharen
• Kindervakantieweek
Macharen,
Dorpstraat 62, 26-7-2019. Het evenement is op 13 augustus 2019 van
09:30 uur tot 16:00 uur, 14 augustus 2019 van 09:30 uur tot 20:00
uur, 15 augustus 2019 van 09:30 uur
tot 16:00 uur, 16 augustus 2019 van
09:30 uur tot 16:00 uur, 15 augustus
2019 van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Oijen
• Ballonfestival Oss 2019, Oijense
Bovendijk 61, 22-7-2019. Het evenement is op 24 augustus 2019 van
12:00 uur tot 23:59 uur.
Oss
• Kermis 2019 (Peperstraat), in de
Peperstraat, 26-7-2019. Het evenement is op 16 augustus 2019 van
17:00 uur tot 00:00 uur, 15 augustus
2019 van 17:00 uur tot 00:00 uur,
17 augustus 2019 van 14:00 uur tot
00:00 uur, 18 augustus 2019 van
14:00 uur tot 00:00 uur, 19 augustus 2019 van 17:00 uur tot 00:00
uur.
De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden. Ook staat
er wanneer het evenement plaats
vindt.
Het is mogelijk deze vergunning in
te zien. Dit kan alleen op afspraak bij
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog
vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar de burgemeester van
Oss, t.a.v. de afdeling VTH, Postbus 5,
5340 BA Oss. Heeft u een elektroni-

sche handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk dan
op www.oss.nl  Digitaal Loket 
Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Als u DigiD heeft
dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen.
Kijk voor informatie op https://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Heschepad 60A, Kehri-bar, voor het
oprichten van een bedrijf. Melding
Activiteitenbesluit.
Het is niet mogelijk om tegen de melding bezwaar te maken.
De melding kunt u wel inzien. Heeft
u nog vragen of wilt u een afspraak
maken neem dan contact met ons op:
14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Hieronder staan de adressen waarvoor een omgevingsvergunning is
aangevraagd. Maar ook adressen
waarover wij een besluit hebben
genomen. Het gaat om de periode van
vorige week. Achter elk adres staat een
vetgedrukt cijfer. Dit cijfer verwijst
naar de toelichting. In de toelichting
staat wat u kunt doen. Hebt u vragen?
Bel dan naar balie Bouwen, Milieu en
Leefomgeving, telefoon 14 0412.
Wilt u de stukken komen bekijken?
Alle stukken over een omgevingsvergunning kunt u komen bekijken.
Wilt u dat? Dan moet u een afspraak
maken bij balie Bouwen, Milieu en
Leefomgeving, telefoon 14 0412. U
kunt een afspraak maken voor elke
werkdag (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
Berghem
• Julianastraat 34A, het plaatsen van
een dakkapel, verzonden op 24-72019, 2.
• Runselstraat 7, het uitbreiden van
een bestaande loods, verzonden op
24-7-2019, 2.
• Veldstraat 71, het realiseren van een
mantelzorgwoning, ingediend op
19-7-2019, 1.
• Vossenbosstraat 25, het bouwen van
een bijgebouw bij de woning, verzonden op 24-7-2019, 2.
Demen
Osstraat 26, het plaatsen van een
hooiberg, verzonden op 24-7-2019, 2.
Dieden
• Diedensche Uiterdijk, Project Diedensche Uiterdijk betreft verbetering /ophogen van de toegangsweg
naar de projectlocatie., ingediend op
8-7-2019, 1.
Geffen
• Elst 15B, het uitbreiden van een
bedrijfspand, verzonden op 26-72019, 2.
Herpen
Rijnstraat 4, het vervangen van het
buitenblad van de voor- en zijgevel,
verzonden op 24-7-2019, 2.
• Rijnstraat 6, het vervangen van het
buitenblad van de voor- en zijgevel,
verzonden op 24-7-2019, 2.
• Rogstraat 12, het vervangen van de
handelsreclame, verzonden op 25-72019, 2.
• St. Sebastianusstraat 5H, het renoveren van het bestaande zorgcomplex
naar zelfstandige wooneenheden
met gezamenlijke huiskamers, ingediend op 16-7-2019, 1.
Huisseling
• Woordstraat 18, het plaatsen van
zonnepanelen op het bijgebouw,
ingediend op 26-6-2019, 1.
Keent
• weilanden Keent, inrichting Keent
t.b.v. herstel stroomdalflora, verlengd, 1.
Lithoijen
• Stuwstraat 6, het splitsen van de
woning, verzonden op 26-7-2019, 2.
Macharen
• Kerkpad 2, het bouwen van een vrijstaande carport, ingediend op 14-72019, 1.
Megen
• Kapelstraat 38, het verbouwen van
het woonhuis , ingediend op 17-72019, 1.

• Kerklaan 1, het vervangen van de
kozijnen (andere profilering), verzonden op 25-7-2019, 2.
• Torenstraat 23, het bouwen van een
overkapping, ingediend op 16-72019, 1.
Neerlangel
• St. Jansstraat 11, het verbouwen van
een stal naar een bedrijfswoning,
verzonden op 24-7-2019, 2.
• St. Jansstraat 11, het verbouwen van
een stal naar een bedrijfswoning,
ingediend op 18-7-2019, 1.
Oss
• de Tapissier - Koningsloper, het bouwen van 45 appartementen, ingediend op 12-7-2019, 1.
• Eikenboomgaard 2, het verbouwen
en uitbreiden van de bovenverdieping, verzonden op 26-7-2019, 2.
• Hescheweg 112, het wijzigen van de
gevels , verzonden op 24-7-2019, 2.
• Kerkstraat nabij salon Marcel, het
kappen van 1 kastanjeboom, verzonden op 24-7-2019, 2.
• Kerkstraat nabij salon Marcel, het
kappen van 1 kastanjeboom, ingediend op 19-7-2019, 1.
• Macharenseweg 20, het plaatsen
van de clubnaam op de gevel, verzonden op 25-7-2019, 2.
• Molenstraat 30, het verlengen van
de vergunning voor de tijdelijke
noodlokalen, verzonden op 24-72019, 2.
• Potgieterstraat 16, uitweg, verzonden op 24-7-2019, 2.
• Saksenweg 16, het bouwen van een
garage en het aanleggen van een
2e inrit bij de woning , ingediend op
25-7-2019, 1.
• Schaepmanlaan 55, bouwen van een
carport, verzonden op 24-7-2019, 2.
• Schaepmanlaan 55, bouwen van een
carport, ingediend op 29-6-2019, 1.
• Sint-Annaziekenhuislaan 12, het
bouwen van een uitbouw, verzonden op 24-7-2019, 2.
• Voorschakelstraat ong., het bouwen
van een bedrijfsruimte met kantoor,
ingediend op 23-7-2019, 1.
• Vorstengrafdonk 39, het uitbreiden
van de bedrijfshal met 4 laad- en
losperrons, ingediend op 19-7-2019, 1.
Ravenstein
• Walravenstraat 9, het plaatsen van
een liftopbouw, verzonden op 24-72019, 2.

Wandelen in Herperduin
Wil je graag meer weten over
de bossen in Herperduin? Zondag 11 augustus start om 10.30
uur bij restaurant de Kriekeput een wandeling van 2 uur in
Herperduin. Annemieke Meerman, gastvrouw in de bossen
van Oss, geeft al wandelend
uitleg over de werkzaamhe-

den in het bos. Misschien zien
we de jonge kalfjes! En er is
genoeg te zien zoals sporen
van de das, mierenhopen en
de grazers. We lopen ongeveer
vijf kilometer door bos, over de
zandvlakte, langs het ven en
over de hei.

TOELICHTING
1. Wij hebben de aanvraag
ontvangen of de beslistermijn
verlengd
De aanvraag is ontvangen maar wij
moeten deze nog behandelen. Of
we hebben meer tijd nodig om een
beslissing te nemen. Het is nog onzeker of de aanvraag kan doorgaan. U
kunt geen bezwaar maken.
2. U kunt bezwaar maken
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
ons dan een bezwaarschrift. Een
bezwaarschrift is een brief waarin
staat waarom u het niet eens bent
met een besluit. Dit heet ‘bezwaar
maken’. Het bezwaarschrift moet u
binnen zes weken indienen. Deze termijn start de eerste dag nadat wij het
besluit versturen. De dag dat wij het
besluit verstuurd hebben staat achter
het adres. Stuur uw bezwaarschrift
naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Wilt u weten hoe u bezwaar kunt
maken? Kijk dan op www.oss.nl/
bezwaar. Heeft u een elektronische
handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
dan op www.oss.nl  Digitaal Loket
 Bezwaarschrift indienen. Heeft
u bezwaar gemaakt? Maar wilt u
niet wachten tot uw bezwaarschrift
behandeld is? Omdat de vergunning
bijvoorbeeld onherstelbare gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Wilt u
weten hoe u dat doet? Kijk dan op de
website https://loket.rechtspraak.nl.
 Burgers  Digitaal procederen Rechtbanken sector bestuursrecht.
3. U kunt zienswijzen indienen
Wij hebben een ontwerpbesluit
genomen op de aanvraag. Een ontwerpbesluit is een besluit dat we willen nemen. Bent u het daar niet mee
eens? Stuur ons dan een schriftelijke
zienswijze. Dat is een brief waarin
staat waarom u het niet eens bent
met het ontwerpbesluit. De stukken
over het ontwerpbesluit liggen vanaf
donderdag 1 augustus zes weken
ter inzage. Zorg er voor dat wij de
zienswijze ontvangen voordat de termijn van inzage is afgelopen. Anders
behandelen we uw zienswijze niet.
Stuur uw zienswijze naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss

Op dinsdag 6 augustus tussen 9.30 tot 12.30 kunnen kinderen
zich tijdens de Markt gratis laten schminken.

Wilt u praten over het ontwerpbesluit? Kom dan naar de hoorzitting.
Een hoorzitting is een gesprek met
mensen die betrokken zijn bij het
besluit. De hoorzitting is gepland
op 19 augustus om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2
in Oss. Laat ons voor 14 augustus even
weten dat u komt. U moet dat doorgeven aan balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 14 0412.
4. U kunt beroep instellen
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
dan een beroepschrift naar de Rechtbank Oost-Brabant. Een beroepschrift
is een brief waarin staat waarom u
het niet eens bent met het besluit.
Dit heet ‘beroep instellen’. Het beroepschrift moet u binnen zes weken
indienen. Deze termijn start de eerste

dag nadat de stukken ter inzage liggen. Vanaf donderdag 1 augustus liggen de stukken zes weken ter inzage.
Wilt u weten hoe u een beroepschrift
moet indienen? Kijk dan op de website www.loket.rechtspraak.nl  Burgers  Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht.
Heeft u beroep ingesteld? Maar wilt
u niet wachten tot uw beroepschrift
behandeld is? Omdat de vergunning
bijvoorbeeld onherstelbare gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Wilt u
weten hoe u dat doet? Kijk dan op de
website https://loket.rechtspraak.nl
 Burgers  Digitaal procederen Rechtbanken sector bestuursrecht.

