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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

Informatie en meest gestelde vragen
coronavirus
Veel inwoners en bedrijven
hebben vragen over het coronavirus, onze dienstverlening en de maatregelen om
besmetting tegen te gaan. We
proberen u zo goed mogelijk
te informeren via Oss Actueel, onze website, Facebook en

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak!
www.oss.nl/afspraken
Vragen over zorg, werk of inkomen?
Bel 14 0412.

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.

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

Daarom verwijzen wij u voor
de meest actuele, belangrijke
informatie en meest gestelde
vragen naar

www.oss.nl/coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle
als iedereen het volgende doet:
Blijf zoveel mogelijk thuis.

Was vaker je handen.

Ga alleen naar buiten als dat nodig is.

Was je handen meerdere keren per dag met

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer
dan drie personen. Werk thuis als het kan.

Compostering

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

Twitter. De ontwikkelingen en
maatregelen rondom het coronavirus gaan snel. Op dinsdag
31 maart overlegde het Kabinet over de maatregelen. Bij
het drukken van deze gemeentepagina was nog niet bekend
wat daar de uitkomst van is.

Stop de verspreiding
van het coronavirus

Duurzaamheidsplein Oss
(particulieren)

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

nummer 14, woensdag 1 april 2020

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Krijg je
daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan

Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog.

moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Houd 1,5 meter afstand.
1,5 m.

Het coronavirus verspreidt zich vooral door

Gebruik papieren zakdoekjes.

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter
afstand van anderen (twee armlengtes).
Ook op straat, in de supermarkt en in het park.
Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je
anderen niet ziek maakt.

Schud geen handen.

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.

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.

Corona raakt ons allemaal. Voor u als mantelzorger is het
waarschijnlijk een extra uitdaging om uw mantelzorgtaken te (blijven) doen. Kunt u de hulp en ondersteuning
blijven geven? En zo ja, hoe? Lees op www.oss.nl/coronavirus wat u als mantelzorger kunt doen.
Vervangende zorg
Kunt u uw mantelzorgentaken niet meer doen en is er
vervangende zorg nodig? Probeer iemand uit uw omgeving te vragen om de zorgtaken tijdelijk van u over te
nemen. Lukt dit niet? Bel dan naar Team Toegang via telefoonnummer 14 0412 of stuur een e-mail naar
zorgenwelzijn@oss.nl.

Houdt u zich niet aan de
landelijke afspraken?
Sinds 27 maart 2020 is er een
noodverordening van kracht.
Dit betekent dat u een boete
kunt krijgen als u zich niet
aan de afspraken houdt. Bijvoorbeeld als u met 3 of meer
personen naar buiten gaat
en geen afstand houdt (minimaal 1,5 meter). Uitgezonderd
personen van hetzelfde huishouden, zoals een gezin met
kinderen.

Wilt u weten wat er in de
noodverordening staat?
Kijk dan op www.oss.nl/coronavirus bij ‘Coronavirus overzicht vragen en antwoorden’
->‘handhaven regels’.

www.oss.nl/coronavirus

Beschermingsmiddelen
voor de zorg
Een oproep van wethouder Thijs van Kessel: ‘Heeft u
beschermingsmiddelen die we
mogen gebruiken in de zorg?
Beschermingsmiddelen zoals
mondkapjes en wegwerpschorten, zijn op dit moment
erg hard nodig in de zorg. Door
het coronavirus is hier een
groot tekort aan.’
U kunt de beschermingsmiddelen inleveren in de bakken
bij het gemeentehuis. Voor

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

Coronavirus en mantelzorg

grotere aantallen kunt u contact opnemen via zorgenwelzijn@oss.nl of Team Toegang
via telefoonnummer 14 0412 .
Bent u een grote
zorgaanbieder met te weinig
beschermingsmiddelen?
Stuur dan een mail naar Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost: distributie@vrbzo.nl. Zij
kijken dan samen met u wat er
mogelijk is om de tekorten op
te lossen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Zelfstandige ondernemers kunnen
digitaal bijstand aanvragen
Het coronavirus heeft helaas
ook grote gevolgen voor zelfstandig ondernemers. De
regering werkt aan een tijdelijke regeling om zelfstandig
ondernemers, zoals zzp’ers, te
ondersteunen. Zo kunnen zij
hun bedrijf voortzetten. Deze
regeling heet Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers).
Wethouder Kees van Geffen:
‘Vanaf nu kunnen onderne-

mers een digitale aanvraag
indienen bij de gemeente Oss.
Ik hoop dat dit nieuws veel
ondernemers bereikt. En we
met deze regeling hun financiële onrust kunnen verminderen. Samen komen we deze
crisis door. We denken graag
met de ondernemers mee en
zijn er voor ze.’
De tlijke regeling is nog niet
klaar. Hiervoor heeft het rijk
ongeveer twee tot drie weken

nodig. Als zelfstandig ondernemer kunt u wel vanaf
nu een aanvraag voor Tozo
indienen. U moet dan in de
gemeente Oss wonen en hier
ingeschreven staan. Een aanvraag indienen kan via:

www.oss.nl/bedrijven
www.oss.nl/
bijstandzelfstandigen

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

Leegzuigen van kolken
In maart, april en mei maken
we de straat- en trottoirkolken (putten) schoon. Dat
doen we in alle kernen en
dorpen in de gemeente Oss.
Voor een goede afvoer van
het regenwater laten we elk
jaar de kolken leegzuigen.
Hierdoor is de kans op vuil
en een verstopt riool kleiner.
Is de wagen van het bedrijf
Panhuizen bij u in de buurt?

Laat dan de kolken zoveel
mogelijk vrij. Dan kunnen zij
zo snel mogelijk de kolken
leegzuigen. In het buitengebied maakt niet de gemeente, maar de provincie of
het waterschap de kolken
schoon.
Voor meer informatie neem
contact op met de gemeente
Oss, telefoon 14 0412.

2

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
• Warso, P.P., Walstraat 20, 5341 CK
Oss, Datum besluit 26-03-2020
• van Izerloo, M.L.A., Walstraat 20,
5341 CK Oss, Datum besluit 26-032020
• Hyland, D.J., Houtstraat 1C, 5341 GG
Oss,Datum besluit 26-03-2020
• Reintjes, M.C., Bredeweg 15, 5386
KM Geffen, Datum besluit 26-032020
• Rimkus, J., Mutjeskamp 11, 5397 LX
Lith, Datum besluit 26-03-2020
• Heso, R., Merinohof 60, 5345 ZL Oss,
Datum besluit 26-03-2020
• Robel Haile Yohannes, Kastanjelaaan 22, 5342 XM Oss, Datum
besluit 26-03-2020
• Wouters, R., Zr Mechelinastr 12A,
5394 AN Oijen, Datum besluit
26-03-2020
• Truba, M.S., Mutjeskamp 11, 5397 LX
Lith, Datum besluit 26-03-2020
• Bokma, G., Baljuwstraat 62, 5345
MD Oss, Datum besluit 26-03-2020
• Kirejczyk, M.R., Goudplevier 85, 5348
ZB Oss, Datum besluit 26-03-2020
• van Hees, M.E.G., Verlengde Tuinstraat 30, 5341 RX Oss, Datum
besluit 26-03-2020
• Polak, W.J., Terwaenen 44, 5341 DH
Oss, Datum besluit 26-03-2020
• Cooijmans, H.M.M., Eikenboomgaard 2, 5341 CT Oss, Datum besluit
26-03-2020
• Brodacki, T.W., Lisztgaarde 128, 5344
EJ Oss, Datum besluit 26-03-2020
• Ludwiniak, A.Z., Foulkesstraat 32,
5346 TD Oss, Datum besluit 26-032020
• Hoang, M.Q., Saffier 22, 5345 TG Oss,
Datum besluit 26-03-2020
• Hasan, A., Berghemseweg 149, 5348
CC Oss, Datum besluit 26-03-2020
		
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kan een betrokken persoon tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college. U hebt zes weken mijn
gaat in één dag na de datum van deze
publicatie. Zet in de brief de volgende
zaken:
• uw naam en adres;
• een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met
het besluit.
U moet een handtekening onder de
brief zetten. Stuurt u de brief naar:
gemeente Oss t.a.v. het college, postbus 5, 5340 BA Oss. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Burgerzaken, telefoon 14
0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening
VERGUNNING PARACOMMERCIËLE
RECHTSPERSOON
De burgemeester van Oss heeft een
drank- en horecawetvergunning verleend aan:
Geffen
• MFC 'de Koppellinck', voor het pand
gelegen aan het adres Kloosterstraat 4, 26-3-2020.
Kan ik stukken inzien?
Ja dat kan, het besluit ligt zes weken
ter inzage bij de balie van Bouwen,
Milieu en Leefomgeving in het
gemeentehuis, Raadhuislaan 2 te Oss.
Deze periode begint een dag na deze
publicatie. De inzage termijn is van
donderdag 2 april tot donderdag 14
mei.
Voor inzage in de stukken kunt u een
afspraak maken met genoemde balie,
via telefoon 14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 uur en
16:00 uur.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kunt u tijdens de inzagetermijn
als belanghebbende beroep instellen.
U leest op https://loket.rechtspraak.nl
hoe u beroep kunt instellen. Dit moet
schriftelijk bij de rechtbank OostBrabant, postbus 90125, 5200 MA te
's-Hertogenbosch.

Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
OP KENTEKEN TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
op de volgende locaties gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aan
te leggen.

• Asterstraat t.h.v. 17 te Oss op kenteken 12-KNN-1;
• Het Reut t.h.v. 624 te Berghem op
kenteken XG-422-P;
• Boterstraat t.h.v. 182 te Oss op kenteken DKV-67-Z;
• Van Velderkestraat t.h.v. 100 te Oss
op kenteken 78-LX-FN;
• Schaepmanlaan t.h.v. gebouw Aqua
te Oss, een algemene GPP.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 01-04-2020 kan iedereen het
verkeersbesluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes
weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis
aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie
is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur open.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n
brief heet een bezwaarschrift. U kunt
alleen een bezwaarschrift schrijven
als het besluit gevolgen voor u heeft.
Het bezwaarschrift moet u binnen zes
weken naar de gemeente sturen, dus
voor 13-05-2020. U richt het bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Oss
t.a.v. hoofd afdeling IBOR
Postbus 5
5340 BA Oss.
Wat schrijft u in ieder geval in het
bezwaarschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar maakt
• Een uitleg waarom u bezwaar
maakt.
Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit
geldig. Kunt u aantonen dat het
besluit meteen grote gevolgen voor
u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige
voorziening. De voorzieningenrechter
kan dan beslissen dat het besluit nog
niet mag ingaan. U kunt een voorlopige voorziening alleen aanvragen als u
ook bezwaar maakt bij de gemeente.
Wilt u een voorlopige voorziening
aanvragen? Stuurt u dan een brief
aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Zo’n brief heet een verzoekschrift.
Wat schrijft u in ieder geval in het
verzoekschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt
• Bij het verzoekschrift moet u ook
een kopie van uw bezwaarschrift
aan de gemeente meesturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen
met de BackOffice, afdeling Inrichting
Beheer Openbare Ruimte (IBOR), telefoon 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Berghem
• Harenseweg 16, Paardensportcentrum De Steegh, voor het veranderen van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Lithoijen
• Batterijstraat 25, Dierenhotel Maaszicht, voor het veranderen van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• Diezestraat 6, Duurzaamheidsplein,
voor het veranderen van een bedrijf.
Melding Activiteitenbesluit.
• Kantsingel 34, Tech-4 Intrax Suspension Technology BV, 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
• Rabarberveld 61, het bouwen van
een overkapping en een schuur,
ingediend op 25-3-2020, 1.
• Zonnebloem 17 UNIT, het bouwen
van een woning en het aanleggen
van een uitrit, kavel 1051 Piekenhoef,
verzonden op 24-3-2020, 2.
Geffen
• Molenstraat 17A, het verbouwen van
de woning, verzonden op 23-3-2020,
2.
Lith
• Lemoenappel, Valkappel en Sterappel (Lithseland fase 2), het bouwen
van 19 woningen, ingediend op 20-32020, 1.
Megen
• Walstraat 4, het uitbreiden van een
bijgebouw, ingediend op 23-3-2020,
1.
Oss
• Acacialaan 8, het verbouwen van de
woning, verzonden op 27-3-2020, 2.
• Heuvel 22C, het realiseren van 7
appartementen, verlengd, 1.
• Heuvelstraat 11-11-11A-11B-11C-11D, het
geschikt maken van bewoning (4
studio's) op de verdiepingen boven
een winkel, verzonden op 24-3-2020,
2.
• IJsselstraat 3, het uitbreiden van een
bedrijfshal, verzonden op 26-3-2020,
2.
• IJzerweg 4 Oss, het bouwen van een
kantoor en bedrijfsruimte , verzonden op 27-3-2020, 2.
• Kantsingel kavel E, het bouwen van
een bedrijfspand met kantoor, ingediend op 16-3-2020, 1.
• Krakenburg 7, het herbouwen van
een woning, verzonden op 26-32020, 2.
• Longobardenweg 4, het plaatsen
van een portiersloge bij Wijnen
Meat Oss, verlengd, 1.
• Schildwacht 14, het bouwen van een
overkapping, verzonden op 26-32020, 2.
Ravenstein
• Alard van Herpenplein, het herinrichten van de Alard van Herpenplein, het kappen en herplanten van
bomen, verzonden op 23-3-2020, 2.
• Mgr. Zwijsenstraat 7, het plaatsen
van een Pinbox , verzonden op 27-32020, 2.
Kern
• Hoek Voorschakelstraat - Lichtstraat,
het bouwen van een bedrijfspand
Bouwmaat Oss, ingediend op 20-32020, 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

Meld je aan als vrijwilliger voor de
Liberation Obstacle Run!
Op 12 september 2020 is er
weer een Liberation Obstacle Run bij de Geffense Plas in
Oss. Lijkt het jou leuk om de
deelnemers van dichtbij aan
te moedigen? Om ze te zien
zwemmen en over de obstakels te zien gaan? Meld je dan
aan als vrijwilliger. Samen
met andere vrijwilligers zorg
je ervoor dat de deelnemers
de run van hun leven hebben. Je bewaakt hindernissen,
helpt bij de aanmeldingen en
zorgt ervoor dat iedereen een
medaille krijgt.
Daar krijg je veel voor terug:
Zo mag je als vrijwilliger gratis
meedoen aan de run. We zorgen voor een lekkere lunch en
voldoende te drinken. En doe

je mee namens een vereniging? Dan krijg je een financiële vergoeding voor je vereniging.

organisatie. De run staat in
het teken van de bevrijding en
heeft daarom de naam ‘Liberation Obstacle Run’.

Het Veteranenplatform Oss
en het Sport Expertise Centrum organiseren de run. De
gemeente Oss helpt bij de

Voor meer informatie of om je
aan te melden kun je mailen
naar info@brabantoutdoortrials.nl.

Coronavirus: info voor
vrijwilligersorganisaties
Dreigt uw organisatie in de
problemen te komen door de
maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u dit melden via vrijwilligersorganisatie@oss.nl
Hoe helpen we u?
Het coronavirus treft ons allemaal hard. De maatregelen
hebben invloed op alle inwoners en organisaties. We doen
alles wat we kunnen om de
negatieve gevolgen van deze
crisis te voorkomen of te
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 2 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
20 april om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 15 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 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 wekenindienen. Deze termijn start de eerste
dag nadat de stukken ter inzage liggen. Vanaf donderdag 2 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.

beperken. Dat doen we ook
voor de vrijwilligersorganisaties in Oss.
Wat is een
vrijwilligersorganisatie?
Een
vrijwilligersorganisatie
is een organisatie die door en
met vrijwilligers gerund wordt
en die maatschappelijke activiteiten organiseert. Bijvoorbeeld een sportvereniging, een
zorgcoöperatie, een fanfare of
toneelvereniging, een wijk- of
dorpshuis of iemand die een

evenement organiseert.
Met maatschappelijke organisaties met beroepskrachten
hebben we op andere manieren contact.
Meer informatie
Voor het laatste (lokale)
nieuws over het coronavirus,
kijkt u op:

www.oss.nl/coronavirus

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

Naar de gemeente?
Maak alt ijd een afspraak!
www.oss.nl/afspraken of bel 14 0412

