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Weekblad Regio Oss
Contactgegevens
Gemeentehuis Oss

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

Milieustraat
(particulieren)

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

Compostering

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

Advies MER-Commissie
over mestfabriek
De MER-Commissie vindt dat
er nu voor de provincie voldoende informatie is om te
kunnen beoordelen of een
milieueffectrapportage voor
de veelbesproken mestfabriek
in Oss nodig is. Volgens wethouder Johan van der Schoot
heeft deze uitspraak geen
invloed op de opstelling van de
gemeente Oss die zich verzet
tegen de komst van deze mestfabriek. Hij verwacht bovendien dat met de visie van het
nieuwe Bestuursakkoord van
de Provincie op mestverwerking er geen toekomstperspectief is voor deze mestfabriek.
Reactie Oss
Zoals bekend is de gemeenteraad van Oss unaniem fel
gekant tegen het vestigen van
deze mestfabriek in Oss. Aanvankelijk stelde men zich op

het standpunt ‘ja, mits’. Een
milieueffectrapportage was
daarbij een van de eisen. De
initiatiefnemers hebben dat
van meet af aan afgewezen.
De aanpak en opstelling van
de initiatiefnemers waren
voor de gemeenteraad reden
om zich krachtig te verzetten
tegen de komst van deze mestfabriek. Dat is bekrachtigd met
aanpassing van het bestemmingsplan.
Volgens wethouder Johan van
der Schoot heeft dit advies
van de MER-Commissie geen
invloed op de opstelling van
Oss. ‘De uitspraak van onze
gemeenteraad is helder. Die
wil deze mestfabriek niet in
Oss. Dit is rondom de provinciale verkiezingen luid en duidelijk uitgedragen en dat standpunt kreeg toen bijval van

Evaluatie hondenbeleid

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

bijna alle provinciale partijen.’
Van der Schoot verwacht dat
dit gegeven in combinatie
met de kritische toon van de
MER-Commissie voor de provincie aanleiding zal zijn zich
te beraden of een vergunning voor deze mestfabriek
nog wel zinvol is. Zeker met
de visie op mestbewerking in
het nieuwe Bestuursakkoord
van de provincie. Die zet in
op het stimuleren van mestbewerking zoveel mogelijk op
eigen terrein en vergunningen
voor industriële mestbewerking worden verstrekt voor
maximaal 15 jaar waarna deze
installaties gesaneerd moeten
worden. Lees meer hierover op

poepende honden beter kan.
Ook verwachten inwoners dat
de dorp- en wijkraden zich
meer inspannen om het probleem hondenpoep terug te
dringen. Op sommige plaatsen liggen te veel drollen op
grasstroken en in parken.
Wat valt op?
Een ruime meerderheid van de
respondenten wil de hondenbelasting behouden. Inwoners
worden bij voorkeur geïnformeerd over het uitlaten van
honden via Oss Actueel en de
website.

Bedrijfsafval Oss

Wat gaat de gemeente nu
doen?
Wij gaan samen met de dorpsen wijkraden na of de afvalbakken voor hondenpoep
nog op de goede plaats staan.
We willen in overleg met de
dorps- en wijkraden nagaan
waar we meer speeltoestellen
op
hondenuitlaatterreinen
kunnen plaatsen. Ook planten
we meer struiken en bomen.
Er komt meer controle op loslopende en poepende honden.
Ook door handhavers die als
burger zijn gekleed. Hierdoor
neemt de pakkans toe.

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.

Vorig najaar is het hondenbeleid van de gemeente Oss
geëvalueerd. In totaal hebben bijna 900 inwoners de
vragenlijst ingevuld. Hierdoor
hebben we nu een goed beeld
gekregen over wat goed gaat
en wat beter kan.
Wat gaat goed?
De meeste hondenbezitters
zijn op de hoogte van de regels
over het uitlaten van honden.
De meeste mensen ruimen de
poep van hun hond netjes op.
Als de hond zijn behoefte doet
op een hondenuitlaatterrein

dan hoeft u het niet op te ruimen. Bijna alle hondenbezitters hebben een opruimmiddel bij zich. Over het algemeen
zijn inwoners tevreden over de
hondenuitlaatterreinen. Veel
mensen willen wel dat er meer
speeltoestellen voor honden
komen op deze terreinen. Ook
geven respondenten de wens
aan voor meer planten op en
rond de terreinen.
Wat kan beter?
Relatief veel inwoners geven
aan dat het toezicht en het
handhaven op loslopende en

Wijk- en Dorpsraad
Inloopspreekuren dorpsraad
Ravenstein
In de maanden juli en augustus houdt de dorpsraad
Ravenstein een inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur zijn
één of twee van de dorpsraadleden aanwezig. Met hen
kunt u onderwerpen bespreken over de leefbaarheid in
Ravenstein. En dat kan en mag over van alles gaan! U hoeft
voor dit spreekuur géén afspraak te maken. Als het druk is,
kan het voorkomen dat u even moet wachten.
Raadhuis
11.00-12.00 uur
Woensdag 24 juli
Woensdag 7 augustus

Onder d’n Plag
11.00-12.00 uur
Donderdag 18 juli
Donderdag 15 augustus

Vergaderzaaltje Molen
19.00-20.00 uur		
Maandag 29 juli		
Maandag 19 augustus

Onder d’n Plag
19.00-20.00 uur
Dinsdag 23 juli
Dinsdag 6 augustus

www.oss.nl/nieuws

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

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

nummer 30, woensdag 24 juli 2019

Sinds 1 juni mag je niet meer fietsen in het Osse centrum. Het
verbod geldt van maandag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
en op donderdag van 11.00 t/m 21.00 uur.
Boete
Na een periode van waarschuwingen uitdelen, gaan we nu
bekeuren. Je wilt toch geen boete van 55 euro riskeren? Zonde
van je geld!
Kijk voor meer informatie op
www.oss.nl/fietsverbod

Allesverkoper Kees Kniep
op de dinsdagmarkt
Op 30 juli tussen 9.30 tot 12.30
komt Allesverkoper Kees Kniep
op de Markt in Oss.
Overal waar het thema iets
met verkopen te maken heeft
kan je Kees tegenkomen. Kees
is een verkoper in hart en nieren, maar niets is wat het lijkt.

Wel eens een mobieltje gezien
met een draad eraan of een
elektrische vaas. De topper is
een elektrische rimpelverwijderaar?!
Enne… garantie tot aan de
deur. De service die je van Kees
mag verwachten.
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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
• Bednarczyk, M.
Wolvespoor 40, 5343 XM Oss		
Datum besluit 16-07-2019
• Choroszucha, K.
Begijnenstraat 16A, 5341 BG Oss
Datum besluit 16-07-2019
• van der Geest, H.C.
Broersstraat 20, 5351 BP Berghem
Datum besluit 16-07-2019
• Leszczyński, M S.
Nieuwe Brouwerstraat 3, 5341 RZ
Oss Datum besluit 16-07-2019
• Łuczyński, M.D.
Begijnenstraat 16A, 5341 BG Oss
Datum besluit 16-07-2019
• Mizia, M E.
Berghemseweg 225E, 5348 CG Oss
Datum besluit 16-07-2019
• Salach Nachum, D.D.
Berghemseweg 14C, 5348 CJ Oss
Datum besluit 16-07-2019
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.
Uitsterfbeleid voor bomen
aangepast
Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van in eerste
instantie vier windturbines (en twee
windturbines in een wijzigingsbevoegdheid). Tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan voor het
windpark heeft de gemeenteraad
ook het uitsterfbeleid voor bomen in
het ‘open komgebied’ aangepast. We
leggen uit wat we hebben aangepast
aan het beleid en waarom we dat
hebben gedaan.
Opnieuw planten van bomen
mogelijk
De windturbines komen ten noorden
van bedrijventerrein Elzenburg-De
Geer. De bestaande opgaande beplanting in de omgeving van de windturbines ‘filtert’ het zicht op de turbines
vanuit verschillende gezichtspunten.
Het oorspronkelijke uitsterfbeleid
streefde naar zo veel mogelijk openheid in het gehele ‘open komgebied’.
Als er bomen binnen het ‘open komgebied’ moesten worden weggehaald,
werden er geen nieuwe bomen terug
geplant. Dit beleid volgde uit de ‘Nota
Landschapsbeleid’ en het ‘Structuurplan bomen 2016’. Maar in dit beleid
was geen rekening gehouden met
de komst van de windturbines. De
gemeenteraad heeft het beleid daarom aangepast voor het ‘invloedsgebied’ van de geplande windturbines.
Het ‘invloedsgebied’ wordt (met de
klok mee):
-- aan de zuidzijde globaal begrensd
door bedrijventerrein Elzenburg-De
Geer, Gement en Duurenseind,
-- aan de oostzijde door de lijn Bredestraat-Reiakker
-- aan de noordzijde globaal door de
lijn
Dorpenweg-ElzenbosstraatHarensedijk-Herstraat-Megensedijk
-- aan de westzijde door Macharen en
de Ossestraat.
Voor de exacte begrenzingen van het
gebied verwijzen wij u naar de kaart
die bij het gewijzigde beleid hoort. Die
vindt u op www.oss.nl/beleidsnotas
- Bomen-Beleidswijziging deels stopzetten uitsterfbeleid voor bomen.
Binnen het aangegeven gebied kunnen we voortaan weer opnieuw
bomen planten als we ergens bomen
in het gebied weg moeten halen.
Voortaan geldt voor het ‘invloedsgebied’ hetzelfde herplantbeleid als voor
de beplantingsstructuren buiten het
open komgebied.
Ter inzage
De aangepaste beleidsregels liggen zes weken ter inzage bij de balie
Publieksvoorlichting, Raadhuislaan 2
in Oss. De balie is open van maan-

dag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur, op donderdag tot 20.00
uur. De beleidsregels zijn ook te raadplegen via www.oss.nl/beleidsnotas
- Bomen-Beleidswijziging deels stopzetten uitsterfbeleid voor bomen.

Algemene Plaatselijke
Verordening
AANVRAAG EVENEMENTEN
De volgende aanvragen zijn ingediend voor een evenementenvergunning. De vermelde datum is de dag
waarop de aanvraag is ingediend.
Ook staat er wanneer het evenement
plaats vindt. De aanvragen moeten
nog behandeld worden. Ze worden
bekendgemaakt om u op de hoogte
te stellen dat er een evenement is
gepland in uw omgeving. Zo geven
wij u als belanghebbende de mogelijkheid om schriftelijk een reactie te
geven binnen twee weken na deze
publicatie. De ontvangen reacties
worden gebruikt om een besluit te
nemen op de aanvraag.
De aanvragen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze
kunnen doorgaan. U kunt ook nog
geen bezwaren indienen. Het is wel
mogelijk om deze aanvragen in te
zien. Heeft u nog vragen of wilt u een
afspraak maken neem dan contact
met ons op: 14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en
16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ingediend:
Berghem
• Kindervakantieweek Berghem, aan
de Rijsvensestraat, 2 april 2019.
Het evenement is op 12 augustus
2019 van 10:00 uur tot 16:00 uur,
13 augustus 2019 van 10:00 uur tot
16:00 uur, 14 augustus 2019 van
10:00 uur tot 16:00 uur, 15 augustus 2019 van 10:00 uur tot 16:00
uur, 15 augustus 2019 van 20:00 uur
tot 01:00 uur, 16 augustus 2019 van
10:00 uur tot 12:00 uur.
Geffen
• 90-jarig jubileumfeest, Past. Van Der
Kampstraat 34, 27 juni 2019. Het evenement is op 7 september 2019 van
14:00 uur tot 01:00 uur, 8 september
2019 van 10:00 uur tot 21:00 uur.
Huisseling
• Gildefeesten Sint Lambertusgilde
Huisseling 2019, Hamstraat (Kerkplein), 22 juni 2019. Het evenement
is op 20 september 2019 van 18:00
uur tot 23:00 uur, 21 september 2019
van 14:00 uur tot 01:00 uur, 22 september 2019 van 11:30 uur tot 20:00
uur.
Lith
• Golfbad Osse Maasrace 2019 (Arethusa), De Lithse Ham 3, 7 juni 2019.
Het evenement is op 31 augustus
2019 van 09:00 uur tot 23:59 uur.
Oijen
• Kermis Oijen 2019 (muziekevenement), Kloosterstraat, 24 juni 2019.
Het evenement is op 13 september
2019 van 19:30 uur tot 01:00 uur, 14
september 2019 van 19:30 uur tot
01:00 uur, 15 september 2019 van
14:00 uur tot 01:00 uur, 16 september 2019 van 11:00 uur tot 22:00 uur.
Oss
• Vijverfeest, aan de Geerd Visserlaan,
8 juni 2019. Het evenement is op 8
september 2019 van 11:00 uur tot
17:00 uur.
• Fantastival 2019, centrum Oss, 4 juni
2019. Het evenement is op 15 september 2019 van 12:00 uur tot 17:00
uur.
• 50 jaar jubileum Badmintonclub
Oss, Looveltlaan 54, 27 juni 2019. Het
evenement is op 28 september 2019
van 13:00 uur tot 00:00 uur.
Overlangel
• 70 jarig jubileum OKSV, Kerkstraat
22, 23 juni 2019. Het evenement is
op 7 september 2019 van 10:00 uur
tot 02:00 uur, 8 september 2019 van
11:00 uur tot 00:00 uur.
Ravenstein
• Rock op de keien, in de Marktstraat,
29 mei 2019. Het evenement is op 15
september 2019 van 12:00 uur tot
21:00 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Berghem
• Kindervakantieweek
Berghem,
aan de Rijsvensestraat, 18-7-2019.
Het evenement is op 12 augustus
2019 van 10:00 uur tot 16:00 uur,
13 augustus 2019 van 10:00 uur tot
16:00 uur, 14 augustus 2019 van
10:00 uur tot 16:00 uur, 15 augustus 2019 van 10:00 uur tot 16:00
uur, 15 augustus 2019 van 20:00 uur
tot 01:00 uur, 16 augustus 2019 van
10:00 uur tot 12:00 uur.
• De 10 van Berghem, Meester Gielenplein, 18-7-2019. Het evenement is op
6 september 2019 van 18:00 uur tot
21:30 uur.
Geffen
• Jeugvakantieweek Geffen 2019, in de

Bredeweg, 15-7-2019. Het evenement
is op 12 augustus 2019 van 09:30 uur
tot 16:30 uur, 13 augustus 2019 van
09:30 uur tot 16:30 uur, 14 augustus 2019 van 09:30 uur tot 21:30
uur, 15 augustus 2019 van 09:30 uur
tot 16:30 uur, 16 augustus 2019 van
09:30 uur tot 16:30 uur.
Herpen
• Indianenkamp 2019, op de zandvlakte in het bosgebied Herperduin, 19-72019. Het evenement is op 4 augustus 2019 van 14:00 uur tot 18:00
uur, 5 augustus 2019 van 09:00 uur
tot 16:30 uur, 6 augustus 2019 van
09:30 uur tot 16:30 uur, 7 augustus
2019 van 09:30 uur tot 16:30 uur, 8
augustus 2019 van 09:30 uur tot
20:00 uur.
Oss
• Opening seizoen TOP Oss - Jong Ajax,
Martin Luther Kingplein 3, 19-7-2019.
Het evenement is op 9 augustus
2019 van 16:00 uur tot 00:30 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  Digitaal Loket
Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Als
u DigiD heeft dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Kijk voor informatie op https://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Verkeersbesluit
VERKEERSBESLUIT LAAD- EN LOSPLAATS KLAPHEKKENSTRAAT TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten op
de Klaphekkenstraat een laad- en losplaats aan te wijzen. Hiervoor wordt
een nieuw parkeervak aangelegd.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 24 juli 2019 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 4 september 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), de heer M.
Bovens, gebiedsbeheerder, telefoon 14
0412.

Omgevingsvergunning
HOGERE WAARDE ‘STATIONSSTRAAT
16 IN BERGHEM’
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben op 15 juli 2019 een hogere
waarde vastgesteld voor Stationsstraat 16 in Berghem. Dit omdat zij een
omgevingsvergunning gaan verlenen
voor de herbouw van een woning met
bijgebouwen en het gebruik van een
bijgebouw als mantelzorgwoning
op dat adres. Hieronder leggen wij
uit wat dit betekent. Ook leest u wat
u kunt doen als u het niet eens bent
met de hogere waarde.
Wat houdt het besluit 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’. In dit geval veroorzaakt de
spoorlijn Nijmegen - Oss te veel geluid
voor de toekomstige woning. Hiervoor
heeft het college van burgemeester
en wethouders een besluit hogere
waarde genomen.
U kunt het besluit hogere waarde
bekijken
U kunt vanaf donderdag 25 juli 2019
tot en met woensdag 4 september
2019 de volgende stukken bekijken:
• het besluit van burgemeester en
wethouders over de hogere waarde
U kunt deze stukken bekijken:
• (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
Wat kunt u doen als u het niet
eens bent met het besluit hogere
waarde?
Bent u het niet eens met het besluit
hogere waarde? Dan kunt u hiertegen
bezwaar maken. Dat wil zeggen dat u
een brief (een ‘bezwaarschrift’) stuurt
aan het college van burgemeester en
wethouders van Oss. Daarin legt u uit
waarom u het er niet mee eens bent.
U kunt dit doen van 25 juli 2019 tot
en met 4 september 2019. Hebt u een
elektronische handtekening (DigiD)
of eHerkenning, dan kunt u het
bezwaarschrift digitaal indienen. Kijk
hiervoor op www.oss.nl, bij het Digitaal Loket, ‘Bezwaarschrift indienen’.
Wij hebben het besluit bekendgemaakt aan de aanvrager.
U kunt alleen bezwaar instellen als
u belang hebt bij het besluit hogere
waarde[n].
U stuurt uw bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Oss
Postbus 5
5340 BA OSS
Maakt u uiterlijk 4 september 2019
bezwaar? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit zorgt er voor dat
het besluit hogere waarde niet in werking treedt, totdat de Voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist.

De Voorzieningenrechter kan alleen
een voorlopige voorziening treffen als
er snel een uitspraak nodig is.
Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u sturen aan:
De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U moet betalen om een voorlopige
voorziening te vragen. Op de site
www.raadvanstate.nl leest u meer
over het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening en hoeveel dit
kost.

• Schubertlaan 20, het vervangen van
de gevel, verzonden op 18-7-2019, 2.
• Vorstengraflaan 4, het uitbreiden/
vervangen stallen aan de Vorstengraflaan 4 in Oss, ingediend op 17-72019, 1.
• Woldreef 34, het aanleggen van een
oprit, ingediend op 28-6-2019, 1.
Overlangel
• Oude Graafsestraat 20, het plaatsen
van een hobbykas, ingediend op 6-72019, 1.
Ravenstein
• Kolonel Wilsstraat 23, het verbouwen van een monumentaal pand,
ingediend op 18-7-2019, 1.

Wanneer treedt het besluit hogere
waarde in werking?
Het besluit hogere waarde treedt in
werking op 5 september 2019. Maar
het besluit treedt nog niet in werking
als er iemand vóór 5 september 2019
een verzoek om voorlopige voorziening indient. Het besluit treedt dan
pas in werking nadat de Voorzieningenrechter hierover een beslissing
heeft genomen.

TOELICHTING

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Belt u dan met mevrouw Van Rossem van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 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.
Deursen-Dennenburg
• Dorpenweg 39, het uitbreiden van
een machineberging, ingediend op
24-5-2019, 1.
• Rondestraat 31, het brandveilig
gebruiken van B.S. De 4 Heemskinderen en Peuterspeelzaal Olleke
Bolleke. Dit is een ‘update’ van de
(gebruiks)vergunning in verband
met kleine aanpassingen tekenwerk
en medegebruik van één lokaal als
peuterspeelzaal, 3.
Geffen
• Bredeweg 19, het plaatsen van zonnepanelen, verzonden op 19-7-2019,
2.
• Dorpstraat 31, het realiseren van 2
appartementen, verzonden op 19-72019, 2.
• Veldstraat 2, het splitsen van een
woning, verzonden op 19-7-2019, 2.
• Weverstraat 19 Geffen (kvl 13),
het bouwen van een vrijstaande
woning, verzonden op 19-7-2019, 2.
Herpen
• Schaijkseweg 7A MZ-7A, het realiseren van een mantelzorgwoning, verzonden op 18-7-2019, 2.
Neerlangel
• Maasdijk 62, het plaatsen van zonnepanelen in de tuin, verzonden op
19-7-2019, 2.
Oss
• Docfalaan 2, het uitbreiden van de
kantoorruimte van het mortuarium
Oss, ingediend op 12-7-2019, 1.
• Galliërsweg 7, het realiseren van een
nieuwe entree en bekleding van de
voorgevel van een bedrijfsruimte,
verzonden op 19-7-2019, 2.
• Heuvelstraat 7, het aanpassen van
de voorgevel , ingediend op 17-72019, 1.
• IJzerweg 2, het bouwen van een
nieuw bedrijfspand, verzonden op
15-7-2019, 2.
• Kievit 43, het plaatsen van een
schutting, ingediend op 5-7-2019, 1.
• Lekstraat 14A, de herinrichting/
verbouwing van een deel van hal
III als opslagvoorziening PGS onder
beschermingsniveau 3, voor ADR 8
geclassificeerde producten, alsmede
voor opslag van gereed eindproduct,
en niet ADR geclassificeerde (eind)
producten, verlengd, 1.
• Marktplein
Lith-Berghemseweg
Herpen-Munlaan Oss-park Hazenakker Oss - Wilhelminalaan OssWillem 3 Laan Oss, het kappen van
6 bomen, ingediend op 10-7-2019, 1.
• Marsweg 19, het realiseren van een
carport, ingediend op 16-7-2019, 1.
• Nelson Mandelaboulevard 22, het
plaatsen van 4 vlaggenmasten aan
de voorzijde van het pand, verzonden op 18-7-2019, 2.
• Oijenseweg 282, het (brandveilig)
gebruiken van de bovenverdieping
voor kinderopvang, verzonden op
16-7-2019, 4.

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 25 juli 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 12 augustus om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2
in Oss. Laat ons voor 7 augustus even
weten dat u komt. U moet dat doorgeven aan balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 14 0412.
4. U kunt beroep instellen
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
dan een beroepschrift naar de Rechtbank Oost-Brabant. Een beroepschrift
is een brief waarin staat waarom u
het niet eens bent met het besluit.
Dit heet ‘beroep instellen’. Het beroepschrift moet u binnen zes weken
indienen. Deze termijn start de eerste
dag nadat de stukken ter inzage liggen. Vanaf donderdag 25 juli 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.
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Win €15.000,- voor groen in uw wijk!

Praktisch Alles Groen: de leukste
dorpen- en wijkenwedstrijd

Inwoners van Geffen plaatsten vele planten en struiken om zo de wijken aan elkaar te verbinden.
Bij de wedstrijd Praktisch Alle
Groen wonnen inwoners van
Geffen vorig jaar de tweede
prijs met het project ‘Groene
long vernieuwd’. Dit idee verbindt twee wijken in Geffen
en zorgt daar voor een stevige
groenstructuur. 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 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

Donderdag 1 augustus

Duurzaam Wonen Spreekuur
Lage energiekosten en stroom
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 1 augustus van
18.00 – 20.00 uur is het Duurzaam Wonen Spreekuur in het
gemeentehuis van Oss. Dit
spreekuur is gratis.
Eerste donderdag van de
maand
Op de eerste donderdag van
de maand is er een Duurzaam Wonen Spreekuur. In
een 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: 5 september,
3 oktober, 7 november en 12
december.
Vooraf inschrijven
Voor het spreekuur

je je inschrijven, dat kan
tot dinsdag 30 juli op
www.brabantwoontslim.nl/
spreekuuross.
www.brabantwoontslim.nl

moet
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www.praktischallesgroen.nl

Welzijn en zorg | Kinderen in armoede

Oss Innoveert zoekt jouw plan!
Een plan kan ook ergens
anders zijn bedacht, maar nog
niet in de gemeente Oss uitgeprobeerd. Ook combinaties
van bestaande ideeën kunnen
vernieuwend zijn!

Heb jij een goed, vernieuwend
of inspirerend idee? Om de
zorg voor elkaar, de sociale
contacten en leefbaarheid in
de wijk en buurt of de professionele zorg te verbeteren?
Of om kinderen in armoede
te helpen? Stuur je plan naar
Oss Innoveert! Maak kans op
ondersteuning en een startinvestering om jouw idee uit te
voeren.
Wat zoekt Oss Innoveert?
We zoeken ideeën, activiteiten
en/of producten die ervoor
zorgen dat:
• de zorg voor elkaar, de sociale
contacten en leefbaarheid in
de wijk en buurt of de professionele zorg verbeteren.
Bijvoorbeeld door ontmoeting of dagbesteding voor
(kwetsbare) burgers in wijken, buurten en dorpen
• kinderen in armoede ook
kunnen meedoen. Bijvoorbeeld door het mogelijk
maken van ontwikkelkansen,
meedoen met activiteiten
op school of in hun vrije tijd
(sporten, hobby’s, uitje, etc.).

Hoe dien je een plan in?
Je plan kun je indienen via
de website van de gemeente
Oss: www.oss.nl/ossinnoveert.
Daar lees je ook meer over
waar je plan aan moet voldoen.

Vragen of meer weten?
Heb je vragen over Oss Innoveert? Mail dan naar ossinnoveert@oss.nl. Of bel naar 14
0412 en vraag voor Welzijn en
zorg naar Angela Berende of
Leontien van Hassel en voor
Kinderen in armoede naar Sille
Dohmen of Cathy van Doorn.
Op de website van de gemeente Oss staat meer informatie:
www.oss.nl/ossinnoveert

BLIJF UIT DE BUURT VAN
DE EIKENPROCESSIERUPS
VOORKOM KLACHTEN
Probeer direct contact met de brandharen van
de rups en nesten te voorkomen. Als u een
natuurgebied bezoekt, zorg dan voor een goede
bedekking van de hals, armen en benen. Ga
niet op de grond zitten. Contact kan klachten
aan de huid, ogen of luchtwegen veroorzaken.
Bij hevige klachten of wanneer ze niet snel
overgaan neem contact op met de huisarts.
Kijk op www.ggdhvb.nl of www.oakie.info

RUPSEN IN UW EIGEN TUIN?
Ga niet zelf de rupsen bestrijden,
maar huur een deskundig bedrijf in.
RUPSEN IN DE OPENBARE RUIMTE?
Maak een melding via www.oss.nl/melding.
WAT DOET DE GEMEENTE?
Als we weten dat er nesten zitten worden
deze weggehaald door ze weg te zuigen.
Ook hangen we 60 speciale nestkasten
voor koolmezen op in Herpen. De koolmees
houdt van de eikenprocessierups.

