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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.

Duurzaamheidsplein Oss
(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

Diezestraat 6
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-17.00 uur
zaterdag 8.00-15.00 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.
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Gemeente Oss en duurzame partners lanceren gezamenlijk platform

Nog meer energie besparen
met Oss Schakelt Door
In 2050 moet de gemeente
Oss energieneutraal zijn, net
als de rest van Nederland. Uit
recent onderzoek onder inwoners is gebleken dat zij het
belangrijk vinden om energie
te besparen. Zij zijn echter nog
niet goed bekend met initiatieven en regelingen die hen
daarbij kunnen ondersteunen.
Daarom is er nu het platform
www.ossschakeltdoor.nl, een
initiatief van de gemeente en
diverse duurzame partners.

In 2023 is al de eerstvolgende
mijlpaal: 20% energie besparen. Alles wat we nu met elkaar
besparen, hoeven we later niet
op te wekken (met o.a. zonneparken en windmolens). In Oss
doen we al veel op het gebied
van energiebesparing. Tot nu
toe heeft elke inwoner gemiddeld 0,5% energie bespaard.
Maar om de doelstellingen in
2023 en 2050 te halen moet
iedereen 1% per jaar besparen.
Tijd om door te schakelen!

Je vindt er verwijzingen naar
de diverse activiteiten van
duurzame partners die er in
de gemeente te vinden zijn,
waaronder Brabant Woont
Slim. “Het verduurzamen van
je eigen woning? Houd het
simpel. Wij kennen de juiste
weg dus vraag ons om advies.”
aldus Erwin van Geyn, coach
bij Brabant Woont Slim.

Besparingskalender
Op het platform Oss Schakelt Door staat een kalender met iedere maand een
besparingsthema. Oss Schakelt Door laat daarmee zien
dat energie besparen op
drie vlakken voordeel biedt:
een lagere energierekening,
comfortabeler wonen én een
duurzaam steentje bijdragen
aan het milieu. Oss Schakelt
Door biedt overzicht, inzicht
en advies in het grote aanbod
van duurzame initiatieven en
regelingen, die mensen – zo
blijkt uit onderzoek – tot nu

Energieneutraal
Er moet nog veel gebeuren
om in 2050 energieneutraal
te zijn. Dan moet de gemeente Oss 53% energie besparen.

toe niet goed weten te vinden.
Meedoen aan challenge
energie besparen
In eerste instantie richt Oss
Schakelt Door zich op bewoners (huiseigenaren en huurders). Ook het bedrijfsleven
en vervoer zullen in een later
stadium aandacht krijgen.
Maandelijks ontvangen inwoners informatie, tips en inspiratie over thema’s als isoleren,
energiegebruik verminderen
of anders verwarmen. Om
mensen te stimuleren mee te
doen, organiseert Oss Schakelt
Door ook een maandelijkse
challenge. Deelnemers aan
de challenge maken kans op
duurzame prijzen als zij laten
zien hoe zij energie besparen. Alleen of samen met hun
buurt. De challenge van juni
is ‘Weet jij hoeveel jouw huishouden verbruikt? Meten is
weten!’. De winnaar maken we
eind juni bekend.
www.ossschakeltdoor.nl

Wilt u iemand voordragen?
Er zijn in onze gemeente veel
vrijwilligers die op een bijzondere manier maatschappelijk actief zijn. Misschien
komen die wel in aanmerking
voor een Koninklijke onderscheiding. Het gaat dan om
mensen die minimaal 20 jaar
in één of meerdere (bestuurs)
functie(s) actief zijn. Of om

personen die al vele jaren bijzondere prestaties of inspanningen hebben geleverd die
erg belangrijk zijn voor de
maatschappij.
Hoe werkt het?
• Het is verstandig om
eerst met de gemeente
te overleggen of uw voordracht kans maakt. Neem
daarvoor contact op met
de kabinetschef van de
gemeente Oss, mevrouw
Kleinpenning- Loosschilder,
telefoon 14 0412.
• Daarna kunt u op www.
lintjes.nl het formulier
invullen en mailen naar
a.kleinpenning@oss.nl
• Nadat u iemand heeft voorgedragen, gaat de kabinetschef op onderzoek uit.
• Daarna stuurt de burge-

Asfaltonderhoud Oss en kernen
De gemeente Oss laat de komende weken onderhoud
uitvoeren aan een aantal asfaltwegen. Tijdig repareren garandeert een probleemloos, veilig wegdek voor de
komende winterperiode. Een overzicht van de werkzaamheden:
Van 8 t/m 12juni 2020 wordt er gewerkt aan:
• Kesselseweg in Maren Kessel
• Deelenweg in Maren Kessel
• Marenseweg in Maren kessel
• Burgemeester Smitsweg in Maren Kessel
Van 15 t/m 19 juni 2020 wordt er gewerkt aan:
• Gewandeweg in Lithoijen / Maren Kessel
• Burgemeester Smitsweg in Maren Kessel
• Parallelweg in Oss
Van 22 t/m 26 juni 2020 wordt er gewerkt aan:
• Spoorpad in Geffen
• Gewandeweg in Maren Kessel
• Burgemeester Smitsweg in Maren Kessel
• Parallelweg in Oijen
• Maasbommelsestraat in Megen
• Bendelaar Deursen Dennenburg
• De Rijt in Deursen Dennenburg
• Bredestraat in Berghem
• Adelaar in Oss
• Huizenbeemdweg in Oss
• Zaltbommelseweg in Oss
• Koornstraat in Oss
Planning
Werken met asfalt is zeer weersafhankelijk. Bij goed weer
kan de planning wat naar voren worden bijgesteld, bij
regenachtig weer kan de planning wat uitlopen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met
de heer J. Voets van de gemeente Oss, telefoon 14-0412
Voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden kunt u
kijken op

Aanvraag lintjesregen 2021
De Lintjesregen was dit jaar
vanwege het coronavirus
heel bijzonder. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans is bij de mensen thuis
langs geweest om te vertellen dat zij een Koninklijke
onderscheiding ontvangen.
Ze hoopt dat ze de onderscheiding in het najaar persoonlijk bij de gedecoreerden kan opspelden.

Werk aan de weg

meester een aanbeveling
naar de Commissaris van
de Koning die daarna zijn
aanbeveling
doorstuurt
naar het Kapittel in Den
Haag. Deze instantie adviseert de Minister die dan
uiteindelijk beslist of de
aanvraag wel of niet wordt
gehonoreerd. Een vrij lang
traject dus.
• Uw voordracht moet u
dan ook vóór 20 juni 2020
indienen.
Vragen?
Voor meer informatie over
het aanvragen van een
Koninklijke onderscheiding
kunt u contact opnemen
met de kabinetschef van de
gemeente Oss, mevr. Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 14 0412.

www.oss.nl/werkaandeweg

Een visie op de toekomst van
kerken in Oss
De gemeente Oss is rijk aan
religieus erfgoed. De instandhouding van het religieus
erfgoed staat echter onder
druk. Dit raakt niet alleen de
eigenaren, maar ook de lokale
gemeenschap. Het Rijk heeft
6 pilotgemeenten, waaronder Oss, aangewezen voor het
opstellen van een Kerkenvisie.
De Stuurgroep Religieus Erf-

goed Oss heeft namens de
gemeente Oss deze Kerkenvisie opgesteld om de dialoog
over het gebruik van kerkgebouwen op gang te brengen.
Op vrijdag 29 mei overhandigde de Stuurgroep haar aanbevelingen aan wethouder van
der Schoot in de Sint Jan de
Doperkerk in Neerlangel.
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Officiële bekendmakingen
Verkeersbesluit

VERKEERSBESLUIT PARKEERVERBOD
GEDEELTE DE HAMMEN TE
RAVENSTEIN HERPEN
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
op een deel van De Hammen op het
bedrijventerrein De Bulk een parkeerverbod in te stellen. Met het parkeerverbod willen we overlast en hinder
door geparkeerde (vracht)auto’s op de
rijbaan tegen gaan.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 10 juni 2020 kan iedereen het
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 22 juli 2020. 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), de J. Peters,
gebiedsbeheerder, telefoon 14 0412.

Bestemmingsplannen
OVEREENKOMST KRUISSTRAAT 98
IN OSS
Burgemeesters en wethouders maken
bekend dat de gemeente Oss een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld
in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke
ordening. Hieronder staat wat deze
overeenkomst inhoudt.

over wie de kosten voor de plannen
betaalt, de sloop van gebouwen en de
inrichting van het terrein.
U kunt een korte beschrijving van
de overeenkomst bekijken
U kunt een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst bekijken. U kunt dit doen vanaf
donderdag 11 juni 2020 bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
De balie Publieksvoorlichting is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot
20.00 uur.
U kunt niet reageren op de
overeenkomst
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus geen bezwaar
tegen maken.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer A. van
Doornen of de heer M. Eurlings van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoonnummer 14 0412.
BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED
OSS – 2020’ EN HOGERE WAARDEN
‘MERGENTAL 1 HERPEN’ EN
‘DORPENWEG ONG. (NABIJ 21)
DEURSEN-DENNENBURG’, OSS
De gemeenteraad van Oss heeft op
16 april 2020 het bestemmingsplan
‘Buitengebied Oss - 2020’ vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van Oss
hebben op 10 maart 2020 twee hogere
waarden vastgesteld. Hieronder staat
wat dit betekent. Ook leest u wat u
kunt doen als u het niet eens bent met
het bestemmingsplan of de hogere
waarden.
Waar gaat het bestemmingsplan
‘Buitengebied Oss - 2020’ over?
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.
De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Dit staat in artikel 3.1 van
de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Oss - 2020’ gaat over bijna het hele buitengebied van
de gemeente Oss. Het legt vooral de
bestaande situatie vast. Maar het
maakt ook nieuwe
ontwikkelingen mogelijk. Bijvoorbeeld
de uitbreiding van een aantal agrarische bedrijven.
In 2018 kon u al reageren op een eerdere versie van het bestemmingsplan,
het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van 8 november tot en met 19 december 2018 kon u reageren op het ontwerp van het bestemmingsplan. Het
vastgestelde bestemmingsplan is op
een aantal punten anders dan het
ontwerpbestemmingsplan. Een aantal
verschillen staat vermeld in de ‘Nota
van zienswijzen en wijzigingen’. Verder
heeft de gemeenteraad onder andere
nog de volgende wijzigingen aangebracht:
• Burgemeester
en
wethouders
mogen een aantal afwijkingsbevoegdheden alleen toepassen nadat
de aanvrager een dialoog met de
direct aanwonenden heeft gehouden.
• Ruimere bebouwingsmogelijkheden,
onder andere voor woningen en zonnevelden.
• Ruimere omschakelingsmogelijkheden voor bedrijven.
• Ruimere mogelijkheden voor de uitbreiding van agrarische bedrijven,
teeltondersteunende voorzieningen,
schuilgelegenheden, paardenbakken
en vertuining van agrarische gronden bij woningen.

Waar gaat de overeenkomst over?
De gemeente en verzoeker zijn overeengekomen om van het bestemmingsplan voor de percelen aan de
Kruisstraat 98 in Oss af te wijken. Voorheen was hier een verkooppunt voor
motorbrandstoffen gevestigd. Verzoeker heeft bij de gemeente Oss een verzoek ingediend om op deze percelen
20 appartementen in 4 lagen met lift
en 26 parkeerplaatsen op eigen terrein
te realiseren. De gemeente wil hieraan
meewerken door het nemen van een
projectafwijkingsbesluit.

Wat houden de besluiten hogere
waarde in?
De Wet geluidhinder regelt hoeveel
geluid er bij woningen mag zijn door
het verkeer op een weg of spoorweg
of door bedrijven. In sommige gevallen
mag de gemeente meer geluid toestaan. Burgemeester en wethouders
nemen daar dan een apart besluit over.
Dit heet een ‘besluit hogere waarde’.
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Oss – 2020’ laat aan de Mergental 1 in Herpen en de Dorpenweg
ongenummerd (nabij nummer 21) in
Deursen-Dennenburg een nieuwe
woning toe. Hiervoor zijn besluiten
hogere waarde nodig.

De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt met de verzoeker van dit plan. Dit zijn afspraken

U kunt het bestemmingsplan, de
besluiten hogere waarde en de
overige stukken bekijken

U kunt vanaf donderdag 11 juni tot en
met donderdag 23 juli 2020 de volgende stukken bekijken:
• het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan
• het bestemmingsplan
• andere stukken over het bestemmingsplan, zoals de toelichting en de
‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’
• de besluiten van burgemeester en
wethouders over de hogere waarden
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 bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPbuitengeboss2020-VG02.
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan en/
of de besluiten hogere waarde?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of de besluiten hogere
waarde? Dan kunt u hiertegen beroep
instellen. Dat wil zeggen dat u een
brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de
Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt
dit doen van vrijdag 12 juni tot en met
donderdag 23 juli 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het bestemmingsplan of de besluiten hogere waarde,
én
• gereageerd hebt (een zienswijze hebt
ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit
hogere waarde. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep
instellen. U moet dan wel aantonen
dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het
geval als u het niet eens bent met de
wijzigingen in het bestemmingsplan
in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan.
U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U kunt uw beroepschrift ook indienen
via het Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Stelt u uiterlijk 23 juli 2020 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vragen om een
voorlopige voorziening te treffen. Dit
betekent dat de Voorzieningenrechter
een voorlopige uitspraak doet over uw
beroep. De Afdeling doet dan later een
definitieve uitspraak.
De Voorzieningenrechter kan alleen
een voorlopige uitspraak doen als er
snel een uitspraak nodig is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te
vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest
u meer over het indienen van een
beroepschrift en hoeveel dit kost.
Wanneer treden het
bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde in werking?
Het bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde treden in werking op
24 juli 2020. Maar ze treden nog niet in
werking als er iemand vóór 24 juli 2020
een verzoek om voorlopige voorziening
indient. De inwerkingtreding hangt
dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met A. Willems van de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 14 0412.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘WILHELMINASINGEL 14-16,
BERGHEM’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan
‘Wilhelminasingel
14-16, Berghem. 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 bestemmings-

plan past.
Waar gaat het
ontwerpbestemmingsplan
‘Wilhelminasingel 14-16, Berghem’
over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wilhelminasingel 14-16, Berghem’ gaat
over het realiseren van een appartementencomplex voor 12 appartementen met een overdekte parkeervoorziening aan de Wilhelminasingel 14-16 in
Berghem.
U kunt het
ontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 11 juni 2020 tot
en met woensdag 22 juli 2020 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.

Raad en Daad
AGENDA OPINIECOMMISSIE RUIMTE
Op 18 juni 2020 vergadert de Opiniecommissie Ruimte
digitaal. De vergadering begint om 19.30 uur.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
• Energiebesparing
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.
AGENDA OPINIECOMMISSIE SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 18 juni 2020 vergadert de Opiniecommissie Sociaal
Bestuurlijk digitaal. De vergadering begint om 19.00 uur.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
• Beleidsvisie Thuis in de Buurt

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.
nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPwlhlmsngl1416-ON01

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.

U kunt reageren op het
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen
we een zienswijze.

AGENDA OPINIECOMMISSIE SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 18 juni 2020 vergadert de Opiniecommissie Sociaal
Bestuurlijk fysiek. De vergadering begint om 20.00 uur, in
de Raadzaal van het gemeentehuis.

U kunt reageren van donderdag 11 juni
2020 tot en met woensdag 22 juli 2020.
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
mevrouw Van Rossem 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 ‘Wilhelminasingel 14-16, Berghem’ gaat. Geef
ook aan waarom u het wel of niet eens
bent met het ontwerpbestemmingsplan.
U mag uw zienswijze op 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 na de zomer
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 mevrouw van
mevrouw Van Rossem van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘WAL KWARTIER – OSS – 2021
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wal Kwartier – Oss
– 2021’. Hieronder staat waarover het
voorontwerpbestemmingsplan gaat.
Ook geven wij informatie over de wijze
waarop wij u over het plan informeren.
Tot slot leest u hoe u kunt reageren op
het voorontwerpbestemmingsplan.
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.
Een voorontwerpbestemmingsplan
is een eerste versie van een bestemmingsplan. Daar kunnen burgers en
bijvoorbeeld de provincie en het waterschap op reageren. De gemeente past
het plan dan eventueel aan. Daarna

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Visie Professioneel Jongerenwerk
• Visie Welzijn
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.

doorloopt het bestemmingsplan de
wettelijke vaststellingsprocedure.
Waar gaat het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Wal
Kwartier – Oss – 2021’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan
gaat over de locatie van de voormalige V&D, de aangrenzende winkelstrip en het parkeerterrein De Wal. Het
plangebied wordt begrensd door de
Molenstraat, de Carmelietenstraat, de
Walstraat en het Walplein. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt een
samenhangende transformatie van
dit gebied mogelijk. Binnen het gebied
komt ruimte voor onder meer winkels,
horeca, en woningbouw. Ook komt hier
ruimte voor een cultuurhuis waar in
ieder geval de bibliotheek en het stadsarchief gevestigd worden.
U kunt het
voorontwerpbestemmingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 11 juni 2020 tot
en met woensdag 22 juli 2020 de volgende stukken bekijken:
• het voorontwerpbestemmingsplan
• andere stukken over het voorontwerpbestemmingsplan, 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.
Door de coronamaatregelen is het
inzien bij de balie Publieksvoorlichting gewijzigd. Wilt u het plan op het
gemeentehuis komen bekijken dan
moet u hiervoor een afspraak maken.
Dit kan via onze website.
De bronbestanden van het voorontwerpbestemmingsplan zijn digitaal
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPwalkwartier2021-VO01.
Informatie over het
voorontwerpbestemmingsplan
Normaal houdt de gemeente een
inloopbijeenkomst waar informatie
wordt gegeven over het plan. Door
de coronamaatregelen is dat nu niet
mogelijk. Daarom hebben wij op de
website van de gemeente Oss een
informatiefilmpje geplaatst. Ook houden wij tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt op maandag en donderdag een

telefonisch spreekuur. Het spreekuur is
van 11.00 uur tot 12.00 uur en wij zijn
bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0412. Er is dan iemand aanwezig die uw vragen over het plan kan
beantwoorden.
U kunt reageren op het
voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het
voorontwerpbestemmingsplan. Dat
kan als u in Oss woont of gevestigd
bent. Ook kunt u reageren als u een
belang bij het voorontwerpbestemmingsplan hebt.
U kunt reageren van donderdag 11 juni
2020 tot en met woensdag 22 juli 2020.
U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Ook kunt u in dit geval per e-mail
reageren in verband met de coronamaatregelen.
Wilt u mondeling reageren? In verband met de coronamaatregelen is
alleen een telefonische mondelinge
reactie mogelijk. U kunt hiervoor
contact opnemen met mevrouw M.
Steemers van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, via telefoonnummer 14
0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan
een brief aan:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Wilt u per e-mail reageren? Stuur dan
een e-mail naar: walkwartier@oss.nl
Geef in uw brief aan dat deze over het
voorontwerpbestemmingsplan Wal
Kwartier – Oss – 2021 gaat. Geef ook
aan waarom u het wel of niet eens
bent met het voorontwerpbestemmingsplan.
Wat gebeurt er na het
voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de
eerste versie van een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. Daarna maakt de gemeente een
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. Ook daar kunt u dan weer
op reageren. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan pas definitief vast. De wet regelt dit zo.
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Bouw nieuw distributiecentrum PLUS
officieel gestart
De onthulling van een metershoog bouwbord markeerde
gistermiddag de officiële start
van de bouw van het nieuwe
PLUS distributiecentrum in
Oss. Wethouder Frank den
Brok verrichtte deze handeling
samen met Algemeen directeur Duncan Hoy en directeur
Logistiek Rowell Versleijen.
Het nieuwe distributiecentrum, dat eind 2022 opgeleverd zal worden, wordt grotendeels gemechaniseerd. Het
is daarmee één van de meest
moderne distributiecentra van
Nederland. Dit distributiecentrum zorgt voor een efficiëntere belevering van alle PLUS
supermarkten. Bij het ontwerp
van het pand spelen ook de
laatste ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid een
belangrijke rol.
Rowell Versleijen, directeur
Logistiek bij PLUS: “Na jaren
van intensieve voorbereiding
zijn we nu gestart met de
echte bouw. De komende tijd
zal hier ons nieuwe, duurzame
en centrale distributiecentrum gebouwd worden, wat
Vervolg van pagina 2
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw M. Steemers
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.
WIJZIGINGSPLAN ‘WIJZIGING 1 LITH
CENTRUM - 2014’, OSS
Burgemeester en wethouders van Oss
hebben op 2 juni 2020 het wijzigingsplan ‘Wijziging 1 Lith Centrum - 2014’
vastgesteld. Hieronder staat wat dit
betekent. Ook leest u wat u kunt doen
als u het niet eens bent met het wijzigingsplan.
Wat is een wijzigingsplan?
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.
Een bestemmingsplan kan bepalen
dat burgemeester en wethouders
bestemmingen binnen bepaalde voorwaarden mogen wijzigen. Dit doen
burgemeester en wethouders in een
wijzigingsplan.
Waar gaat het wijzigingsplan
‘Wijziging 1 Lith Centrum - 2014’
over?
Het wijzigingsplan ‘Wijziging 1 Lith
Centrum - 2014’ gaat over een locatie aan de Pastoor van Hapertstraat 1
in Lith. Door de verplaatsing van het
gemeenschapshuis De Hoeve naar
de Multi Functionele Accommodatie
(MFA) in het voormalige gemeentehuis, ontstaat op deze locatie ruimte
voor woningbouw. Dit wijzigingsplan
maakt de bouw van 15 appartementen
mogelijk.
Op 30 oktober 2019 zijn de plannen
voor deze locatie gepresenteerd tijdens
een openbare Dorpsraadvergadering
in Lith.
U kunt het wijzigingsplan bekijken
U kunt vanaf donderdag 11 juni tot en
met donderdag 23 juli 2020 het wijzigingsbesluit en het wijzigingsplan
(verbeelding, regels, toelichting met
bijlagen) bekijken.
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 bronbestanden van het wijzigingsplan zijn digitaal beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0828/.

ook voor extra werkgelegenheid in Oss gaat zorgen. Wij
zullen iedereen in de gemeente Oss en omgeving dan ook
zeker op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.”
Frank den Brok, wethouder
economie gemeente Oss: “Het
landelijk distributiecentrum
van PLUS is een aanwinst voor
Oss. Na een tijd van voorbereiding gaat nu de schop de
grond in. Straks krijgen meer
dan 270 PLUS supermarkten
alle houdbare producten geleverd vanuit een hypermodern,
gemechaniseerd distributieHet identificatienummer van het
wijzigingsplan is NL.IMRO.0828.WZ1lithcentrum2014-VG01
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het wijzigingsplan?
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u hiertegen
beroep instellen. Dat wil zeggen dat u
een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt
aan de Raad van State. Daarin legt u uit
waarom u het er niet mee eens bent. U
kunt dit doen van vrijdag 12 juni tot en
met donderdag 23 juli 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het wijzigingsplan,
én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan. Hebt u niet gereageerd?
Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u
redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren.
Voor het besluit tot vaststelling van
het wijzigingsplan geldt nog het
volgende.
Het wijzigingsplan laat de bouw van
15 nieuwe woningen toe. Daardoor is
afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat:
• u uw beroepsgronden in het beroepschrift moet opnemen
• uw beroep niet-ontvankelijk wordt
verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen gronden indient, en
• u deze gronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunt aanvullen
U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U kunt uw beroepschrift ook indienen
via het Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Stelt u uiterlijk 23 juli 2020 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vragen om een
voorlopige voorziening te treffen. Dit
betekent dat de Voorzieningenrechter
een voorlopige uitspraak doet over uw
beroep. De Afdeling doet dan later een
definitieve uitspraak.
De Voorzieningenrechter kan alleen
een voorlopige uitspraak doen als er
snel een uitspraak nodig is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te
vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest
u meer over het indienen van een

centrum op Vorstengrafdonk.
En PLUS wordt meteen een van
de grotere werkgevers van Oss.
Daar zijn we nu al trots op.”
Verloop van de bouw
Bouwbedrijf Van de Ven is
inmiddels gestart met de
eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden. De komende
tijd staat in het teken van
funderingswerkzaamheden
en het ophogen van het terrein. Medio volgend jaar is het
distributiecentrum dan zover
klaar dat er gestart kan worden met de inrichting van de
mechanisatie.
beroepschrift en hoeveel dit kost.
Wanneer treedt het wijzigingsplan
in werking?
Het wijzigingsplan treedt in werking
op 24 juli 2020. Maar het treedt nog
niet in werking als er iemand vóór 24
juli 2020 een verzoek om voorlopige
voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van
de Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw M. Quax van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
via telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Maaskade 39B, PWM Metaalbewerking, voor het veranderen van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Beethovengaarde 3, Muziekvereniging Hartog, 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
• Boekweithof 83, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde, verzonden
op 3-6-2020, 2.
• Burgemeester van Erpstraat 41,
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43%
kaprenovatie, het bouwen van dakkapellen en moderniseren van de
woning , ingediend op 28-5-2020, 1.
• Burgemeester van Erpstraat 51, het
bouwen van een tuinkamer, ingediend op 24-5-2020, 1.
• Osseweg 36A, het verwijderen van
een boom in verband met schade
aan het dak van de naastgelegen
sporthal, ingediend op 27-5-2020, 1.
• Pastoor van Teteringstraat 5, het
verbouwen van een woonhuis, ingediend op 25-5-2020, 1.
• Piekenhoef fase 5 (Koolzaadweg
bouwnummer 6 t/m 34), 29 rijwoningen in project van totaal 40
woningen., ingediend op 27-5-2020, 1.
• Pinksterbloem 3, het plaatsen van
een carport, ingediend op 28-5-2020,
1.
• Zonnebloem kavel 1050, het bouwen
van een vrijstaand woonhuis, ingediend op 30-5-2020, 1.
Dieden
• Achterstraat 2, het verbouwen van
een woonboerderij, verzonden op
4-6-2020, 2.
• Achterstraat 2, het herbouwen van
een schuur, verzonden op 4-6-2020, 2.
Geffen
• De Schouw ong., het bouwen van 6
nieuwbouw woningen, ingediend op
28-5-2020, 1.
• Dorpstraat 13, het vernieuwen van de
gevel en de dakpannen en het uitbreiden van een dakterras, ingediend
op 28-5-2020, 1.
Haren
• Lietingstraat 50, vervangen van een
aanbouw, ingediend op 2-6-2020, 1.
Herpen
• Strepenakker 18, aanvraag brandveilig gebruik, 3.
• Strepenakker ong., het bouwen van
een vrijstaande woning, ingediend
op 24-5-2020, 1.
• Zandstraat 3, het plaatsen van een
erfafscheiding, verzonden op 4-62020, 2.
Lithoijen
• Lithoijen, sectie A nr., 1960, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
waaronder het vervangen van 3 stuks
drenkelingenladders en het vervangen van een kast voor een brandblussysteem aan de schutsluis, verzonden op 3-6-2020, 2.
• Stuwstraat 12, het verbouwen van
een carport tot berging, ingediend
op 27-5-2020, 1.
Lith
• Hertogswetering, het opnieuw
inrichten van de Hertogswetering,
ingediend op 20-5-2020, 1.
Maren-Kessel
• Veldleeuwerik 18, Boerenzwaluw 20,
Boerenzwaluw 22 Maren-Kessel, het
bouwen van drie rijwoningen , verzonden op 3-6-2020, 2.
Oss
• Aldendriel 1, het bouwen van een carport en afdakje voor de fietsenstalling, ingediend op 25-5-2020, 1.
• Angelenweg 77, het omzetten van de
tijdelijke omgevingsvergunning, verzonden op 4-6-2020, 2.
• Brucknerlaan 10, het verbouwen/
uitbreiden van het woonhuis en het
bouwen van een bijgebouw , verzonden op 3-6-2020, 2.
• Euterpelaan 3A, het plaatsen van een
tijdelijke unit, ten behoeve van kin-

Wist je dat 43%
van het restafval
eigenlijk bij
het gft-afval
thuishoort?

deropvang tot 10 kinderen, verzonden op 3-6-2020, 2.
• Hertewissel 28, onderhoudswerkzaamheden aan de voorgevel en de
tuinpoort, ingediend op 1-6-2020, 1.
• Hescheweg 109, het oprichten van
een erker, ingediend op 28-5-2020, 1.
• Heuvel 10, het plaatsen van reclame
op een winkelpand, verzonden op
3-6-2020, 2.
• Jachtslot 20, het verwijderen van een
dragende muur tussen de woonkamer en de keuken , ingediend op 2-62020, 1.
• Jonkers van Ossstraat 23, het plaatsen van een veranda in de achtertuin,
ingediend op 26-5-2020, 1.
• Kromstraat 154, het verbouwen van
een woonhuis , ingediend op 2-62020, 1.
• Molenstraat 30, het aanbrengen van
gevelventilatie, ingediend op 29-52020, 1.
• Nieuwe Hescheweg 285, het uitbreiden van de woning, verzonden op
2-6-2020, 2.
• Sterrebos 62, het uitbreiden met een
dakopbouw voor de techniekruimte
van de nieuwe Iemhof, verzonden op
4-6-2020, 2.
• Teugenaarsstraat 24, het vervangen
van alle huidige kozijnen door nieuwe inclusief dubbel glas, ingediend
op 30-5-2020, 1.
• Titus Brandsmalaan 14, het plaatsen
van een hellende kap op de bestaande woning, ingediend op 25-5-2020, 1.
• Tollensstraat 40, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van
het huis, ingediend op 29-5-2020, 1.
• Van Tienhovenstraat (Troelstrastraat
13) Oss, het plaatsen van tijdelijke
units (uitbreiding school Martinus
van Beek), 3.
Overlangel
• Oude Graafsestraat 36, het bouwen
van een woonhuis met bijgebouw ,
ingediend op 1-5-2020, 1.
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 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 11 juni 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
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 29 juni om 14.00
uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. Laat ons voor 24 juni
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 11 juni 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.

