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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

Nieuws over coronavirus op
andere pagina’s
Op deze pagina’s vindt u
de officiële bekendmakingen en ander nieuws
van gemeente Oss. Bent u
op zoek naar informatie
over het coronavirus? Kijk
dan op de speciale corona
pagina’s. Daar staan al onze

berichten over het coronavirus bij elkaar.
Kijk voor het laatste (lokale)
nieuws over het coronavirus ook op www.oss.nl/
coronavirus of volg ons op
Facebook en Twitter.

Hulpmiddelencentrum
failliet verklaard
Het bedrijf Hulpmiddelencentrum is vrijdag 3 april 2020
failliet verklaard. Ruim duizend inwoners in de regiogemeenten Bernheze, Boekel,
Landerd, Oss en Uden hebben
Wmo-hulpmiddelen van dit
bedrijf. Dat gaat om hulpmiddelen zoals een scootmobiel,
aangepaste fiets of rolstoel.
Namens de regiogemeenten
is de gemeente Oss in gesprek
met de curator van het Hulpmiddelencentrum. Cliënten in

deze regio kregen maandag
een brief van de gemeente
met informatie over de gevolgen van het faillissement.
Voorlopig gaat de dienstverlening van Hulpmiddelencentrum aan cliënten door. Dat
geldt ook voor reparatie en
onderhoud. Het is nu nog niet
duidelijk of Hulpmiddelencentrum Nederland een doorstart
maakt of dat er voor cliënten
uit de regio een andere leverancier komt.

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss

Algemene Plaatselijke
Verordening
EXPLOITATIEVERGUNNING
HORECABEDRIJF
De burgemeester van Oss heeft een
exploitatievergunning verleend aan:
Oijen
• VOF Kasteel van Oijen, voor het
pand gelegen aan het adres Oijense
Bovendijk 34, 2-4-2020.

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden.
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.

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.

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

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
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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.
ONTHEFFING GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders hebben
een ontheffing verleend voor geluidhinder aan:
Oss
• Ontheffing APV geluid in verband
met werkzaamheden op het perron
Oss Centraal, Station Oss Centraal,
30-3-2020.
De vermelde datum is de dag waarop
de ontheffing is verzonden.
Het is mogelijk deze ontheffing 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 burgemeester en wethouders van Oss, t.a.v. de afdeling
VTH, Postbus 5, 5340 BA Oss. Heeft
u een elektronische handtekening
(DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u

Overzicht
sluitingsdagen 2020
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

13 april 2020
27 april 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
22 mei 2020
1 juni 2020
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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. Heeft u DigiD? Dan
kunt u een voorlopige voorziening ook
digitaal aanvragen.
Kijk voor informatie op https://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT LAADPALEN
DIVERSE LOCATIES TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
op zeven locaties in Oss een parkeervak (maximaal twee) aan te wijzen
voor het uitsluitend opladen van elektrische auto’s. Het gaat om:
• Hescheweg ter hoogte van huisnummer 57B
• Tuinstraat ter hoogte van huisnummer 38
• Berghemseweg ter hoogte van huisnummer 188
• Krokushof ter hoogte van huisnummer 1
• Baljuwstraat ter hoogte van huisnummer 15
• Opaalweg ter hoogte van huisnum-

Officiële bekendmakingen

mer 108
• Spoorlaan ter hoogte van huisnummer 64.

waartegen uw bezwaar maakt
• Een uitleg waarom u bezwaar
maakt.

Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 08 april 2020 kan iedereen het
verkeersbesluit inzien bij de balie
Publieksvoorlichting. Het besluit ligt
daar zes weken ter inzage. De balie
Publieksvoorlichting is 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.

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.

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 20 mei 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

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 het parkeerbedrijf van de
afdeling Inrichting Beheer Openbare
Ruimte (IBOR), de heer F. Strik, telefoon
14 0412.
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Bestemmingsplannen
BESTEMMINGSPLAN ‘Bredeweg 13
Geffen - 2017’
De gemeenteraad van Oss heeft op
5 maart 2020 het bestemmingsplan
‘Bredeweg 13 Geffen - 2017’ opnieuw
vastgesteld. De Raad van State had
in zijn tussenuitspraak van 2 oktober
2019 de raad van Oss opgedragen het
plan op onderdelen te herstellen en
het besluit op de voorgeschreven wijze
bekend te maken. Hieronder staat wat
dit betekent.
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.
De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Dit staat in artikel 3.1 van
de Wet ruimtelijke ordening.
Waar gaat het bestemmingsplan
‘Bredeweg 13 Geffen - 2017’ over?
Het bestemmingsplan ‘Bredeweg 13
Geffen - 2017’ gaat over een uitbreiding
van de Bouwgroep Van Schijndel, die
wil een extra bedrijfshal aanbouwen.
Het bedrijf ligt op het bedrijventerrein
Leiweg te Geffen. De uitbreiding is niet
binnen dit bedrijventerrein mogelijk.
Daarom vindt de uitbreiding in het
aangrenzende buitengebied plaats.
Als compensatie stort het bedrijf een
financiële bijdrage in het Groenfonds
Geffen-Oss en legt natuur aan.
Tussenuitspraak Raad van State
De Raad van State heeft in de tussenuitspraak in de beroepsprocedure de
raad van Oss opgedragen het bestemmingsplan op onderdelen aan te
passen en opnieuw vast te stellen.
De onderbouwing van het plan was
inhoudelijk gericht op de uitbreiding
van het bouwbedrijf. De regels lieten echter alle bedrijven tot en met
milieucategorie 3.2 toe. Dit was niet in
overeenstemming met de motivering
volgens de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’. Door de regels aan te passen wordt dit gerepareerd. Verder was
het geluidonderzoek niet compleet.
Ook het geluidonderzoek is aangepast.
U kunt het besluit en het
aangepaste bestemmingsplan
bekijken
U kunt vanaf donderdag 9 april 2020
tot en met vrijdag 22 mei 2020 de volgende stukken bekijken:
• het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan
• het bestemmingsplan met 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 bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0828/
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPbredeweg13gff-VG02
Wat kunt u doen als u het niet
eens bent met het besluit van de
gemeenteraad ?
Bent u het niet eens met het besluit
van de gemeenteraad om het aangepaste bestemmingsplan vast te
stellen? 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 donderdag 9 april 2020
tot en met vrijdag 22 mei 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u
belang hebt bij het besluit.
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 22 mei 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

Officiële bekendmakingen
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 treedt het
bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag dat de bestuursrechter een einduitspraak geeft in deze
beroepsprocedure.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘N625
Fietspad - Oss – 2020’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘N625 Fietspad - Oss
– 2020’. Hieronder staat waarover het
ontwerpbestemmingsplan gaat. Tot
slot 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 ‘N625
Fietspad - Oss – 2020’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘N625
Fietspad - Oss - 2020’ gaat over het vernieuwen en verbreden van het fietspad langs de John F Kennedybaan aan
de noordzijde van Oss. De provincie
geeft aan dat deze smalle fietspaden
langs de Kennedybaan (N625) tussen
Oss en Lith niet meer van deze tijd zijn.
Er komt nu aan 1 zijde van de weg een
fietspad van 4 meter breed waar fietsers in beide richtingen gebruik van
kunnen maken. Het fietspad aan de
andere kant van de weg wordt weggehaald en ingericht als ecologische
berm.
U kunt het
ontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 9 april tot en
met vrijdag 22 mei 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
De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.
nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPftspdN625oss2020-ON01
U kunt reageren op het
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 9 april
tot en met vrijdag 22 mei 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
de heer R. van de Rakt 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 ‘N625
Fietspad - Oss - 2020’ 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 waarschijnlijk
in het derde kwartaal van 2020 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 R. van de Rakt
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN EN
ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE
‘WIJZIGINGSPLAN 1 KOM HERPEN 2012’
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit ‘Wijzigingsplan 1 Kom Herpen – 2020’. Hieronder staat waarover het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit
hogere waarde gaan. Ook leest u hoe u
kunt reageren.
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. Met een wijzigingsplan wijzigen burgemeester en wethouders de
bestemming van gronden.
<B<Waar gaat het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijzigingsplan 1 Kom Herpen 2020’ over?
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijzigingsplan 1 Kom Herpen - 2012’ gaat
over het perceel Berghemseweg 2a in
Herpen.
Het ontwerpwijzigingsplan maakt de
bouw van 2 woningen mogelijk.
Waar gaat het ontwerpbesluit
hogere waarde over?
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’.
In dit geval veroorzaken het wegverkeer op de Berghemseweg en de A50
te veel geluid voor de toekomstige
woningen. Hiervoor heeft het college
van burgemeester en wethouders een
ontwerpbesluit hogere waarde genomen.
U kunt het ontwerpwijzigingsplan
en het besluit hogere waarde
bekijken
U kunt van donderdag 9 april 2020 tot
en met woensdag 20 mei 2020 de volgende stukken bekijken:
• het ontwerpwijzigingsplan
• andere stukken over het ontwerpwijzigingsplan, zoals de toelichting
• het ontwerpbesluit hogere waarde
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.
WZ1komherpen2012-ON01.
U kunt reageren op het
ontwerpwijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan. U moet dan wel een belang
daarbij hebben. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 9
april 2020 tot en met woensdag 20
mei 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
ontwerpwijzigingsplan ‘Wijzigingsplan 1 Kom Herpen - 2012’ gaat. Geef
ook aan waarom u het wel of niet eens
bent met het ontwerpwijzigingsplan.
U kunt reageren op het
ontwerpbesluit hogere waarde
U kunt reageren op het ontwerpbe-

sluit hogere waarde. U moet dan wel
een belang daarbij hebben. Uw reactie
noemen we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 9
april 2020 tot en met woensdag 20
mei 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:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over het
ontwerpbesluit hogere waarde ‘Wijzigingsplan 1 Kom Herpen - 2012’ gaat.
Geef ook aan waarom u het wel of
niet eens bent met het ontwerpbesluit
hogere waarde.
Wat gebeurt er na het
ontwerpwijzigingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpwijzigingsplan en een ontwerp besluit.
Burgemeester en wethouders stellen
in zomer 2020 het definitieve wijzigingsplan en nemen een besluit of de
hogere waarde. Burgemeester en wethouders nemen dan ook een besluit
over eventuele zienswijzen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw Van Rossem
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Gewandeweg 63, A.J.M. Loeffen, voor
het veranderen van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• IJsselstraat 3, Vice Versa Transporten BV, voor het veranderen van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Orlando Di Lassostraat 12, Zwiers
(voorheen Simson BV), voor het veranderen 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.
BESLUIT
MAATWERKVOORSCHRIFTEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben een maatwerkvoorschrift
gesteld aan:
Oss
• Jumbo Supermarkt, voor een inrichting aan het adres Kardinaal de Jongstraat 38. De maatwerkvoorschriften
hebben betrekking op geluid.
Datum verzending: 1 april 2020.
Bezwaar
De beschikking treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen de beschikking kan
ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht, binnen zes weken
na de dag waarop de beschikking is
verzonden, bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van Oss, Postbus 5, 5340
BA Oss. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de
beschikking niet.
puHeeft u er belang bij dat deze
beschikking niet in werking treedt,
dan kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd.
De voorzieningenrechter kan een
voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed gelet op uw belangen dat vereist. Dit verzoek moet
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant, Postbus 90125, 2500 MA
‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt
de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning ‘Bronsweg
3’, Oss
Burgemeester en wethouders van Oss
hebben op 31 maart 2020 een omgevingsvergunning verleend op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor het oprichten en
het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid

aanhef en onder e en i, en voor handelingen in strijd met ruimtelijke regels
als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a,
onder 3. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u
het niet eens bent met de omgevingsvergunning.
Waar gaat de
omgevingsvergunning over?
De omgevingsvergunningsaanvraag
betreft het oprichten van een inrichting voor de engineering en bouw van
procesinstallaties. Onderdeel van de
bedrijfsactiviteiten is de oppervlaktebehandeling van metalen middels
een beitsbad. Op deze activiteit is het
besluit externe veiligheid inrichtingen
van toepassing (bevi). Een deel van de
inrichting valt in het ‘wijzigingsgebied bevi’. In het bestemmingsplan
zijn voorwaarden gesteld waaronder
deze bevi activiteit is toegestaan. Het
bedrijf heeft aangetoond hoe wordt
voldaan aan deze voorwaarden.
De omgevingsvergunning laat een
afwijking toe van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Vorstengrafdonk 2013’. Deze omgevingsvergunning maakt een activiteit als bedoeld
in het besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk aan de Bronsweg 3 in
Oss.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies (‘bestemming’) 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. Past een bouwplan niet in het
bestemmingsplan? Dan is medewerking soms toch mogelijk. Dit kan door
af te wijken van het bestemmingsplan
met een omgevingsvergunning.
U kunt de omgevingsvergunning
bekijken
U kunt van donderdag 9 april tot en
met donderdag 21 mei 2020 de volgende stukken bekijken:
• de omgevingsvergunning met bijbehorende aanvraag, melding en
bijlagen.
• het m.e.r.-beoordelingsbesluit, dat
wij voorafgaand aan de aanvraag op
2 mei 2019 namen.
U kunt deze stukken bekijken 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.
U kunt de omgevingsvergunning en
de onderbouwing van de omgevingsvergunning ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden van de omgevingsvergunning zijn digitaal beschikbaar
op https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het
identificatienummer
van
de
omgevingsvergunning
is
NL.IMRO.0828.OVbronsweg3oss-VG01.
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met de omgevingsvergunning?
Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen
dat u een brief (een ‘beroepschrift’)
stuurt aan de Rechtbank Oost-Brabant. Daarin legt u uit waarom u het
er niet mee eens bent. U kunt dit doen
van vrijdag 10 april tot en met donderdag 21 mei 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij de omgevingsvergunning, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op de ontwerpomgevingsvergunning. 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 de omgevingsvergunning in vergelijking met
de ontwerpomgevingsvergunning.
U stuurt uw beroepschrift aan:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
2500 MA ’s-Hertogenbosch
Stelt u uiterlijk 21 mei 2020 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost-Brabant vragen om een voorlopige voorziening
te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over uw beroep. De Rechtbank 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.
Wanneer treedt de
omgevingsvergunning in werking?
De omgevingsvergunning treedt
in werking op 9 april 2020. Maar
deze treedt nog niet in werking als

er iemand uiterlijk 21 mei 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 op werkdagen tussen
09:00 en 16:00 uur met balie bouwen,
milieu en leefomgeving, telefoonnummer 14 0412.
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
• Boterbloem 54 UNIT, het bouwen
van een vrijstaand woonhuis, verzonden op 31-3-2020, 2.
• Burgemeester van Erpstraat 48, het
bouwen van een carport en een berging, verzonden op 1-4-2020, 2.
• Dotterbloem 10, het realiseren van
een aanbouw, ingediend op 28-32020, 1.
• Goudsbloem 4, het bouwen van een
garage, verzonden op 2-4-2020, 2.
• Lijnzaadweg 36-36A, het bouwen
van een bedrijfsruimte met bedrijfswoning, verzonden op 31-3-2020, 2.
• Sportstraat 3, het plaatsen van een
carnavalsmonument, verzonden op
1-4-2020, 2.
• Zonnebloem 40, kavel 1046, het bouwen van een vrijstaande woning,
verzonden op 2-4-2020, 2.
• Zonnebloem, kavel 1054, het realiseren van een uitweg, ingediend op
9-3-2020, 1.
Dieden
• Achterstraat 9, het verbouwen van
de achterbouw, ingediend op 30-32020, 1.
Geffen
• Bergstraat 9, het verbouwen en uitbreiden van de woning, ingediend
op 31-3-2020, 1.
• Rijksweg 20B, het bouwen van een
woonhuis, ingediend op 27-3-2020, 1.
Haren
• Laagstraat 49, het maken van een
overdekt terras, ingediend op 30-32020, 1.
Herpen
• Berghemseweg 3, het opknappen
van een woning, ingediend op 24-32020, 1.
• Dries Strepenakker Wilgendaal, het
tijdelijk huisvesten van basisschool ‘t
Schrijverke, ingediend op 1-4-2020, 1.
Huisseling
• Burg. van de Wielstraat 3, het plaatsen van een hekwerk en poorten,
verplaatsen van een houthok en het
aanpassen van een inrit, ingediend
op 26-3-2020, 1.
Lithoijen
• Marense Dijk, Prelaat van de Bergplein, het kandelaberen (flink snoeien) van 3 waardevolle bomen, ingediend op 27-3-2020, 1.
• Weisestraat 23, het wijzigen van het
stalsysteem, ingediend op 31-3-2020,
1.
Maren-Kessel
• Oude Kerkstraat 8, het bouwen van
een tuinhuis, verzonden op 2-4-2020,
2.
Megen
• Torenstraat 2, het splitsen van het
pand, ingediend op 24-3-2020, 1.
• Walstraat 4, het bouwen van een
overkapping aan een bijgebouw, verzonden op 2-4-2020, 2.
Oss
• Berghemseweg 193, het vervangen
en verhogen van de kap van het
woonhuis, verzonden op 1-4-2020, 2.
• Euterpelaan 3A, het plaatsen van een
tijdelijke huisvesting, verzonden op
30-3-2020, 2.
• De Schakel 11-13 / Heuvel 13-13, het
verbouwen van het pand, verzonden
op 30-3-2020, 2.
• Hunebedstraat 1A, het plaatsen van
een CO2 tank met fundering , ingediend op 28-2-2020, 1.
• Kruisstraat 42, het bouwen van 13
appartementen , ingediend op 7-22020, 1.
• Longobardenweg 4, het plaatsen van
een portiersloge bij Wijnen Meat
Oss, verzonden op 30-3-2020, 2.
• Mercuriusstraat 34, het vergroten
van de dakkapel aan de voorzijde van
de woning, ingediend op 2-4-2020, 1.
• Monsterstraat 2C-2C 1-2C 2-2D-2D
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1-2D 2-2E-2E 1-2E 2, het verbouwen
van woningen, verzonden op 1-42020, 2.
• Oostwal 193, het wijzigen van de
gevel, het uitbreiden van het panden
en het toevoegen van een woning,
verzonden op 2-4-2020, 2.
• Paalgravenlaan 10, het uitbreiden
van het bedrijfspand, ingediend op
20-3-2020, 1.
• Sonate 1 t/m 25 en 2 t/m 42 Oss, sectie E, nrs. 4579, 7352 en 5546 (allen
ged.), het bouwen van 34 woningen
(Sibeliuspark fase 2), verlengd, 1.
Ravenstein
• Walstraat 44, het gebruik van 2
ruimtes in de kelder voor het realiseren van een winkel en het aanbieden
van spijzen en niet-alcoholisch dranken, ingediend op 31-3-2020, 1.
Kern

• Perceel D 1346, Planten van bomen
op fase 2 van het Arboretum te Geffen, ingediend op 26-3-2020, 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 > 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 9 april 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
27 april om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 22 april 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 OostBrabant. 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 9 april
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.

