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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

Open Monumentendag
op 14 en 15 september

nummer 35, woensdag 28 augustus 2019

Werk aan de weg
Werkzaamheden Bernhardweg Oijen
Vanaf maandag 2 september sluiten we de Bernhardweg
in Oijen 5 weken af voor doorgaand verkeer. Het verkeer
leiden we om met borden.
Voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden kunt u
kijken op
www.oss.nl/werkaandeweg

Koninklijke onderscheiding
voor Bart de Kinderen

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

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

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

Bedrijfsafval Oss

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

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.

Foto: FC Jomatico Oss
Op zaterdag 14 en zondag 15
september kunt u ruim 50
monumenten gratis bezoeken
in de gemeente Oss. Bij veel
monumenten is iets extra’s
te zien of te doen, zoals rondleidingen, exposities, muziek,
kerktorenbeklimmingen
en
wandelingen. De folder met
meer informatie ligt bij het
Stadsarchief Oss, de VVV Oss,
het Toeristisch Informatiepunt
Ravenstein, het Toeristisch
Informatiepunt Megen, de
bibliotheken in Oss en veel van
de deelnemende monumenten.

De excursie duurt ongeveer
3 uur. Start- en eindpunt is
de parkeerplaats achter het
gemeentehuis in Oss aan de
Raadhuislaan.

Busexcursies
Op zaterdag 14 september
rijden twee excursiebussen
langs verschillende monumenten in de gemeente. Op de
bus is een gids aanwezig.
10.00 uur: de Maria Magdalenakerk in Geffen en de voormalige pastorie in Maren-Kessel.
13.30 uur: Lithse paadjes en
museumboot de Schokker Lith.

Fietstocht
U kunt natuurlijk ook fietsen
langs de monumenten. Op
eigen gelegenheid of georganiseerd. Op zondag 15 september organiseert Toerclub de
Windmolens uit Geffen een
toertocht langs diverse mooie
monumenten.
Deelnemers
kunnen kiezen uit meerdere
afstanden. Start en finish is bij

Deelname aan de busexcursie
is gratis, maar reserveren is
verplicht. Dit kan bij het Stadsarchief Oss, Raadhuislaan 10 in
Oss, informatie@stadsarchief
oss.nl, www.stadsarchiefoss.nl,
T: 0412 - 842010. U mag voor
maximaal 4 personen reserveren en maar voor één busexcursie.

Hotel de Naaldhof aan de Docfalaan in Oss. U kunt starten
tussen 10.00 en 13.00 uur.
Extra aanraders
U kunt diverse bijzondere
monumenten bezoeken, waar
je normaal gesproken niet
zo makkelijk binnenkomt.
Zoals twee woningen aan de
100-jarige Dr. Hermanslaan in
Oss; de nucleaire schuilkelder
in het centrum van Oss (alleen
op zondag); de voormalige
pastorie in Maren-Kessel; het
voormalige gemeentehuis en
de oud-burgemeesterswoning
in Megen.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
www.stadsarchiefoss.nl

of
www.trefhetinoss.nl

Gratis cursus ‘Omgaan met geld’
Op vrijdag 20 september 2019
start de gratis cursus ‘Omgaan
met geld’. Wilt u graag zelf uw
administratie en financiën
bijhouden? Maar lukt het niet
om uw papieren op orde te
krijgen of te houden? Weet u
niet waar uw geld blijft? Wilt
u graag meer weten over toeslagen van de belastingdienst?
Hebt u vragen over overstappen naar een andere ziektekostenverzekering? Of hebt u
andere vragen over uw financiën? Dan is de gratis cursus
‘Omgaan met geld’ iets voor u!
Informatie over de cursus
• Start vrijdag 20 september, 10 vrijdagen. Tijdens de

herfstvakantie zijn er geen
lessen.
• 13.00 uur tot 16.00 uur.
• Muzelinck, Raadhuislaan 18,
5341 GM Oss.
• De cursus wordt gegeven
door een docent van IVIOopleidingen.
• Voor inwoners van de
gemeente Oss.
Na deze cursus kunt u:
• Post en papieren ordenen en
bewaren
• Veilig internetbankieren
• Sparen voor onverwachte
uitgaven
• Omgaan met schulden
• Overstappen van zorgverzekeraar,
energieleverancier,

telefoonaanbieder etc.
Na deze cursus hebt u:
• Inzicht in uw maandelijkse
inkomsten (inclusief toeslagen)
• Inzicht in uw uitgaven
• Inzicht op welke kosten u
kunt besparen
• Duidelijkheid over verzekeringen die u nodig hebt
Aanmelden of vragen?
Hebt u vragen of wilt u zich
aanmelden voor deze cursus? Stuur dan een mail naar
wieducatie@oss.nl of bel
(vanaf 9 september) 14 0412 en
vraag naar Geertje Ruijs.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

Bart de Kinderen heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer. Burgemeester Buijs-Glaudemans heeft hem benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. De Kinderen gaat de vrijwillige brandweer na 26 jaar verlaten.

Liberation Obstacle Run
Op zaterdag 14 en zondag
15 september is Liberation
Obstacle Run bij de Geffense
Plas in Oss. Op een uitdagend
parcours kunnen de deelnemers kiezen uit verschillende
afstanden: 5,5 km en 10 km.
Daarnaast is er een Family
Run van 3,5 km. Deze Liberation Obstacle Run staat in het
thema van 75 jaar bevrijding
Oss. Inschrijven kan via LiberationObstacleRun.nl
75 jaar vrijheid Oss
Oss is 75 jaar geleden bevrijd,
op 19 september 1944. We vieren dat we sindsdien weer in

vrijheid leven. Met evenementen zoals de Liberation Obstacle Run en Market Garden, een
tentoonstelling, verschillende
lezingen, voorstellingen en
een wandeling. Cadetten uit
Canada komen speciaal over
uit Halifax (Canada) en vertellen hun verhaal over de bevrijding. Voor scholieren in Oss is
het project ‘Veteranen in de
klas’.
Kijk voor het hele programma
op
www.datisoss.nl/
75-jaar-vrijheid-oss
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

Uitschrijving uit BRP
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij
officieel niet meer op dat adres ingeschreven
• Bruin, de L.R.B., Nieuwe Hofstraat 59,
5341 TP Oss, Datum besluit 19-082019
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kan een betrokken persoon tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college. U hebt zes weken de
tijd om een brief te sturen. De termijn
gaat in één dag na de datum van deze
publicatie. Zet in de brief de volgende
zaken:
• uw naam en adres;
• een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met
het besluit.
U moet een handtekening onder de
brief zetten. Stuurt u de brief naar:
gemeente Oss t.a.v. het college, postbus 5, 5340 BA Oss. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Burgerzaken, telefoon 14
0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Lith
• Muziekevenement tijdens beachvolleybal, Marktplein 13, 20-8-2019. Het
evenement is op 24 augustus 2019
van 20:00 uur tot 01:30 uur.
Oss
• Het Vierde Beeld, in de Kerkstraat,
21-8-2019. Het evenement is op 28
augustus 2019 van 19:30 uur tot
23:55 uur.
• Living Statues Festival Oss, in het
centrum, 20-8-2019. Het evenement
is op 25 augustus 2019 van 12:00 uur
tot 18:00 uur.
• Zuid aan Zee 2019, Willibrordusweg/
Bremlaan, 20-8-2019. Het evenement is op 25 augustus 2019 van
10:00 uur tot 16:00 uur.
Ravenstein
• SunGrooves Spanje 2019, ‘T Laantje
1, 22-8-2019. Het evenement is op
24 augustus 2019 van 14:00 uur tot
01:30 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 elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
dan op www.oss.nl è Digitaal Loket è
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.

Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT STOPVERBOD
GEDEELTE LISZTGAARDE TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten het
bestaande stopverbod op de Liszt-

gaarde bij het appartementencomplex uit te breiden. Kenmerk 2019-149,
de heer Q. Michielsen.
VERKEERSBESLUIT
AANPASSEN STOPGEBOD
NAAR VOORRANGSREGELING
KRUISPUNT HEIHOEKSTRAAT HEISCHEUTSTRAAT TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
het stopgebod op het kruispunt Heihoekstraat – Heischeutstraat te vervangen door een voorrangsregeling
met haaientanden. Kenmerk 2019-151,
de heer B. Jansen.
VERKEERSBESLUIT ALGEMENE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
PARKEERTERREIN SPORTPARK
MAASDIJK TE MEGEN
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
op het parkeerterrein van het sportpark te Megen (Maasdijk 44) een algemene gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen. Kenmerk 2019-154, de
heer P. Peters.
VERKEERSBESLUIT LAADPALEN
DIVERSE LOCATIES TE OSS
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Oss hebben besloten
om op de Havikskruid in Berghem bij
nummer 16, de Rogstraat in Herpen
ter hoogte van nummer 28 en op de
Floraliastraat in Oss bij nummer 3,
een parkeervak aan te wijzen voor het
uitsluitend opladen van elektrische
auto’s. Kenmerk 2019-155, de heer F.
Strik.
VERKEERSBESLUIT ALGEMENE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
LIEVEKAMPLAAN TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
op de Lievekamplaan ter hoogte van
Maasvallei 107 een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.
Kenmerk 2019-157, de heer M. Bovens.
VERKEERSBESLUIT
TWEEDE ALGEMENE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
SCHOOLSTRAAT TE
HERPEN
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
bij het dorpshuis ’t Slotje te Herpen
een tweede algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Schoolstraat
aan te leggen. Kenmerk 2019-159, de
heer J. Peters.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 28 augustus 2019 kan iedereen de verkeersbesluit inzien bij de
balie Publieksvoorlichting. Het besluit
ligt daar zes weken ter inzage. De
balie Publieksvoorlichting zit in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2
in Oss. De balie is open van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur en op donderdag tot 20.00 uur
open.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n
brief heet een bezwaarschrift. U kunt
alleen een bezwaarschrift schrijven
als het besluit gevolgen voor u heeft.
Het bezwaarschrift moet u binnen
zes weken naar de gemeente sturen,
dus voor 09 oktober 2019. Heeft u een
elektronische handtekening (DigiD)
of eHerkenning? Dan kunt u het
bezwaarschrift digitaal indienen. Kijk
hiervoor op www.oss.nl, bij het digitale loket en zoek op ‘bezwaarschrift
indienen’. U kunt uw bezwaarschrift
ook per post opsturen. U richt het
bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Oss
t.a.v. hoofd afdeling IBOR
Postbus 5
5340 BA Oss.
Wat schrijft u in ieder geval in het
bezwaarschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar maakt
• Een uitleg waarom u bezwaar
maakt.
Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit
geldig. Kunt u aantonen dat het
besluit meteen grote gevolgen voor
u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige
voorziening. De voorzieningenrechter
kan dan beslissen dat het besluit nog
niet mag ingaan. U kunt een voorlopige voorziening alleen aanvragen als u
ook bezwaar maakt bij de gemeente.
Wilt u een voorlopige voorziening
aanvragen? Stuurt u dan een brief
aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Zo’n brief heet een verzoekschrift.

Wat schrijft u in ieder geval in het
verzoekschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt
• Bij het verzoekschrift moet u ook
een kopie van uw bezwaarschrift
aan de gemeente meesturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Inrichting Beheer
Openbare Ruimte (IBOR), telefoon 14
0412.
VERKEERSBESLUIT
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
OP KENTEKEN TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
op de volgende lokaties gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aan
te leggen.
• M. van Bourgondiestraat t.h.v. 22 Oss
op kenteken 23-HH-92;
• Schalkskampweg t.h.v. 56 Oss op
kenteken XV-126-L;
• Koningsloper t.h.v. 225 Oss op kenteken 30-TD-HV;
• Schaepmanlaan t.h.v. 488 Oss op
kenteken 34-JL-LX.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 28 augustus 2019 kan iedereen
het verkeersbesluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes
weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis
aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie
is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur open.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n
brief heet een bezwaarschrift. U kunt
alleen een bezwaarschrift schrijven
als het besluit gevolgen voor u heeft.
Het bezwaarschrift moet u binnen
zes weken naar de gemeente sturen,
dus voor 09 oktober 2019. U richt het
bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Oss
t.a.v. hoofd afdeling IBOR
Postbus 5
5340 BA Oss.
Wat schrijft u in ieder geval in het
bezwaarschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar maakt
• Een uitleg waarom u bezwaar
maakt.
Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit
geldig. Kunt u aantonen dat het
besluit meteen grote gevolgen voor
u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige
voorziening. De voorzieningenrechter
kan dan beslissen dat het besluit nog
niet mag ingaan. U kunt een voorlopige voorziening alleen aanvragen als u
ook bezwaar maakt bij de gemeente.
Wilt u een voorlopige voorziening
aanvragen? Stuurt u dan een brief
aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Zo’n brief heet een verzoekschrift.
Wat schrijft u in ieder geval in het
verzoekschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt
• Bij het verzoekschrift moet u ook
een kopie van uw bezwaarschrift
aan de gemeente meesturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen
met de BackOffice, afdeling Inrichting
Beheer Openbare Ruimte (IBOR), telefoon 14 0412.

Bestemmingsplannen
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN
GEITENHOUDERIJEN - 2019’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen - 2019’.
Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Ook
leest u hoe u kunt reageren.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke

ruimtelijke functies (‘bestemming’)
een gebied, terrein of een perceel
grond heeft. Bijvoorbeeld wonen,
natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt
een bestemmingsplan of men op die
grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning
vraagt om te bouwen. De gemeente
kijkt dan of uw bouwplan in het
bestemmingsplan past.
Waar gaat het
ontwerpbestemmingsplan
‘Paraplubestemmingsplan
Geitenhouderijen - 2019’ over?
Sprake is van een zogenaamd paraplu
bestemmingsplan. Daarmee herzien
we meerdere geldende bestemmingsplannen gedeeltelijk. Het gaat hierbij
om alle bestemmingsplannen waarin
agrarische bedrijven zijn gelegen. In
het ontwerpbestemmingsplan staat
een verbod op het wijzigen van het
gebruik van bestaande bebouwing
ten behoeve van een geitenhouderij
en op het houden van meer geiten
binnen bestaande bebouwing.
U kunt het
ontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 29 augustus
2019 tot en met woensdag 9 oktober
2019 de volgende stukken bekijken:
• het ontwerpbestemmingsplan
• andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting
U kunt deze stukken bekijken:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
• (op papier en digitaal) bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss;
de balie is open van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,
op donderdag tot 20.00 uur
De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPpplngeitenh2019-ON01
U kunt reageren op het
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 29
augustus 2019 tot en met woensdag
9 oktober 2019. U kunt dit schriftelijk
doen of mondeling. Let op: u kunt niet
per e-mail reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maak
hiervoor dan op tijd een afspraak met
de heer M. ter Avest van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan
een brief aan:
De gemeenteraad van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over het
ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen
- 2019’ gaat. Geef ook aan waarom u
het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.
U mag uw zienswijze verduidelijken
bij een hoorcommissie. Dit hoeft niet.
De hoorcommissie bestaat uit drie
leden van de gemeenteraad. U mag
geen nieuwe punten inbrengen.
Wilt u uw zienswijze verduidelijken?
Geef dit dan duidelijk aan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de
hoorcommissie u geen uitnodiging.
Wat gebeurt er na het
ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan.
De gemeenteraad stelt in december
2019 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt
dan ook een besluit over eventuele
zienswijzen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer M. ter Avest
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

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

Wijk- en Dorpsraad
Wijkraad Oss-Zuid
Op donderdag 29 augustus 2019 vergadert wijkraad Oss
Zuid. De vergadering begint om 20.00 uur en in de vergaderruimte van Fletcher Hotel-Restaurant Oss, Nelson Mandelaboulevard 22 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1.
Opening
2.
Vaststellen definitieve agenda
3.
Informatie procedure crematorium Docfalaan
4.
Mededelingen Wijkraad
5.
Mededelingen adviseurs
6.
Financiën
7.
Actielijst
8.
Rondvraag
9.
Sluiting
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter

Raad en Daad
AGENDA ADVIESCOMMISSIE RUIMTE
Op 5 september 2019 vergadert de Adviescommissie Ruimte. De vergadering begint om 19.30 uur en is in de Raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
• Stimuleringsregeling wonen in het centrum – aanvullend budget 2019
AGENDA ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 5 september 2019 vergadert de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De vergadering begint om 19.30 uur en is
in de Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oss
2019
• Zaterdagmarkt
• Herbestemming Raadhuis Ravenstein
Wilt u de commissie toespreken? Neem dan contact op
met de Raadsgriffie (tel 14 0412). De vergaderingen worden
live uitgezonden via onze website www.oss.nl/gemeenteraad. U kunt ze ook op een later moment bekijken. Op de
website vindt u ook alle vergaderstukken.

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
• Broekstraat 10, het wijzigen van de
eerder verstrekte vergunning (uitbouw rechterzijgevel), ingediend op
20-8-2019, 1.
• Harenseweg 8, het aanbouwen
van een mantelzorgwoning aan
bestaand bedrijfsgebouw, ingediend op 20-7-2019, 1.
Dieden
• Diedensche Uiterdijk, Project Diedensche Uiterdijk betreft verbetering /ophogen van de toegangsweg
naar de projectlocatie., verzonden
op 21-8-2019, 2.
• Langestraat 10, het tijdelijk plaatsen
van een woonunit, verzonden op
21-8-2019, 2.
Geffen
• Bergstraat (Geffen, sectie B, nr. 37),
het aanleggen van een poel, ingediend op 7-8-2019, 1.
• Molengraaf 1UNIT Geffen, het plaatsen van een tijdelijke woonunit,
ingediend op 15-8-2019, 1.
• Rijksweg 12A, het herbouwen van
het bedrijfsgebouw, ingediend op
11-7-2019, 1.
Haren
• Groenstraat 11B UNIT, het plaatsen
van een tijdelijke huisvesting , verzonden op 21-8-2019, 2.
Herpen
• St. Sebastianusstraat 5H, het renoveren van het bestaande zorgcomplex
naar zelfstandige wooneenheden
met gezamenlijke huiskamers, verzonden op 22-8-2019, 2.
• Veulekensstraat 9, het bouwen van

een tuinhuis, ingediend op 10-82019, 1.
Lithoijen
• Valkseweg 27, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit, ingediend op
15-8-2019, 1.
Lith
• Brouwerspad 22, het vestigen van
een bloemist in het voormalige
shopgebouw bij het tankstation,
ingediend op 1-8-2019, 1.
• Hertog Janstraat 45, het bouwen
van een garage, ingediend op 14-82019, 1.
• Valkappel, kavel 40, het bouwen van
een woning (kavel 40), ingediend op
23-7-2019, 1.
Macharen
• Dorpstraat 23, het bouwen van een
tuinhuis, ingediend op 21-8-2019, 1.
• Kerkpad 2, het bouwen van een vrijstaande carport, verzonden op 19-82019, 2.
Maren-Kessel
• Provincialeweg 16, het realiseren
van een zwembad met overkapping,
ingediend op 15-8-2019, 1.
Neerloon
• Maasdijk 24, het realiseren van een
mantelzorgwoning in bestaande
schuur , verzonden op 21-8-2019, 2.
Oss
• Angelenweg 77, gebruik maken van
een gedeelte van een bedrijfspand
als tijdelijk onderkomen, ingediend
op 16-8-2019, 1.
• Bram Van Den Berghstraat 131, het
plaatsen van een inritband , verzonden op 19-8-2019, 2.
• Dijkstoel 19, het uitbreiden van de
woning op de verdieping aan de
achterzijde, ingediend op 8-8-2019, 1.
• Hermelijnedreef 34, het vergroten
van een garage/berging en aanpassen van de inrit, ingediend op 17-82019, 1.
• Kloosterstraat 19, het bouwen van
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Win €15.000,- voor groen in uw wijk!

Donderdag 5 september

Praktisch Alles Groen: de leukste Duurzaam Wonen Spreekuur
dorpen- en wijkenwedstrijd
Lage energiekosten en stroom Wonen Spreekuur. In een
besparen willen we allemaal.
Maar hoe doe je dat? Wat is
mogelijk met jouw woning?
Wat kun je nu doen met het
oog op de toekomst? Waar
moet ik beginnen met isoleren, leggen van zonnepanelen? Met deze vragen kan de
adviseur van energieloket Brabant Woont Slim jou helpen.
Op donderdag 5 september
van 18.00 – 20.00 uur is er een
Duurzaam Wonen Spreekuur.
Dit spreekuur in het gemeentehuis en is gratis.
Eerste donderdag van de
maand
Op de eerste donderdag van
de maand is er een Duurzaam

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 ontwerp 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
Vervolg van pagina 2
een kantoor met opslagloods, verzonden op 19-8-2019, 2.
• Laan Der Romeinse Tijd 37, het realiseren van een berging met overkapping, ingediend op 16-8-2019, 1.
• Menhirweg, Steenweg, IJzerweg,
Hunebedstraat en Keltenweg, het
graven van wadi’s, ingediend op
16-8-2019, 1.
• Saksenweg 16, het bouwen van een
garage en het aanleggen van een 2e
inrit bij de woning , verzonden op
21-8-2019, 2.
• Schadewijkstraat 93, het vergroten
van het bestaande woonhuis aan de
achterzijde en het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde, verlengd,
1.
• Singel 1940-1945 300, het aanpassen
van de gevelbeplating en het plaatsen van een informatiezuil, ingediend op 16-7-2019, 1.
• Singel 1940-1945 308, het wijzigen
van de naam en het verplaatsen van
diverse reclame items, verzonden op
22-8-2019, 2.
• Stippelmot 4, Het plaatsen van een
dakkapel aan de zijgevel., verzonden
op 21-8-2019, 2.
• Teugenaarsstraat 8, het realiseren
van een uitbouw en een inrit , ingediend op 4-8-2019, 1.
Overlangel
• Overlangelseweg 3-3A, het vestigen
van een B&B, verzonden op 21-82019, 2.
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.

gesprek van een half uur geeft
de adviseur terugkoppeling op
jouw vraag over uw woning.
Of het nu om isoleren of om
zonnepanelen gaat, jouw
overwegingen kun je aan deze
expert voorleggen.
De spreekuren zijn op de volgende donderdagen: 3 oktober,
7 november en 12 december.
Vooraf inschrijven
Voor het spreekuur moet je
je inschrijven, dat kan tot
dinsdag 3 september
op
www.brabantwoontslim.nl/
spreekuuross.
www.brabantwoontslim.nl

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

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 è Digitaal Loket
è 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. è
Burgers è 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 29 augustus zes weken

Bouw MFA Oss Noordwest
vertraagd
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten niet verder te gaan met
de huidige plannen voor een
multifunctionele accommodatie in Oss Noordwest, met
wijkcentrum De Hille, buurtcentrum De Bonte Hoef, sportzaal Ussenstelt en scouting
Ussen als toekomstige gebruikers. Bedoeling is om een MFA
te bouwen bij sportzaal Ussenstelt aan de Looveltlaan. Deze
plannen zijn nu vertraagd.
Waarom gaat het huidige
plan niet door?
In 2018 stelde de gemeenteraad 6,4 miljoen euro beschikbaar voor de verbouw van
sportzaal Ussenstelt tot een
multifunctionele accommodatie voor Oss-Noordwest.
Met wijkcentrum De Hille,
buurtcentrum De Bonte Hoef,
sportzaal Ussenstelt en scouting Ussen als toekomstige
gebruikers. Na onderzoek van
de constructie van de sportzaal blijkt deze niet stevig
genoeg voor de bouwkundige
aanpassingen met onder meer
zonnepanelen en gevelisolatie. Verzwaren van de hoofddraagconstructie en de fundering is de oplossing voor dit

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
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

probleem, maar deze kosten
passen niet in het budget van
de gemeenteraad.
Hoe groot is het tekort op de
begroting?
Dat is nog niet bekend. Er zijn
ook extra kosten door het
gasloos en energieneutraal
maken van de sportzaal, extra
akoestische maatregelen, verhoging van de bouwkosten en
het niet doorgaan van grondverkoop naast de sportzaal.
Het budget van 6,4 miljoen
euro blijft beschikbaar voor
een MFA Oss Noordwest, maar
dan als onderdeel van een
ander plan.

Natuurwandeling in
De Hamelspoel
Het Maasland Gilde organiseert ieder jaar een aantal
natuurwandelingen.
Onder leiding van een gids
bezoeken ze bekende en
minder bekende natuurgebiedjes in de omgeving van
Oss. Vindt u het leuk om in
een kleine groep onder leiding van een gids door de
natuur te wandelen, ga dan
mee. Op vrijdag 30 augustus organiseert het gilde
een natuurwandeling van
14.00-16.00 uur bij de Her-

togswetering en de Hamelspoel.
Wandeling
De wandeling kost € 3,contant per persoon. Voor
het startpunt: Ga via Herpen langs de Hertogstraat
richting Overlangel. Parkeer
op de tweede parkeerplaats
aan de Hertogsstraat. Kijk
voor meer informatie op de
website www.maaslandgildeoss.nl of in de uit-agenda
van www.trefhetinoss.nl

Kom uit je schuld

‘Ik dacht: zo gauw ik genoeg
verdien, betaal ik alles af’
Elsmainy Jergo (27): ‘Het begon
met mijn zorgverzekering. Tot
je 18e ben je gratis meeverzekerd via je ouders. Daarna
moet je het zelf regelen. En
als je 18 bent, is je handtekening plotseling goud waard. Er
komen enorme verleidingen
op je af. Het is allemaal: Bestel
nu, betaal later! Ik dacht: ik zie
het wel. Zo gauw ik genoeg
verdien, betaal ik alles af. Wat
ik aan jongeren vertel? Vraag
jezelf 3 keer achter elkaar: heb
ik dit écht, écht, écht, nodig?
Je moet jezelf kunnen overtuigen. Je moet leren bewuste
keuzes te maken.’

Lees op komuitjeschuld.nl het
hele verhaal van Elsmainy 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 eerste stap naar een oplossing?
Eerlijk zijn over de situatie en
er met iemand over praten.
Iemand die zij vertrouwen.
Ook de gemeente Oss (bel 14
0412) of Schuldhulpmaatje
(mail schuldhulpmaatjeoss@
gmail.com) kan helpen.
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

Hoe gaat het verder?
Burgemeester en wethouders
stellen een gebiedsvisie op
voor een deel van de Looveltlaan en omgeving. De MFA Oss
Noordwest is een onderdeel
van deze gebiedsvisie. Daarin
wordt ook de vervanging van
de basisscholen Polderhof en
Lockaert (gepland voor 2025)
en de kinderopvang opgenomen. Eind oktober 2019
bespreekt het college het plan
van aanpak om tot de gebiedsvisie Looveltlaan en omgeving
te komen.

16 september om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan
2 in Oss. Laat ons voor 11 september
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 29 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 è
Burgers è 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 è
Burgers è Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht.

