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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.

Schrijf je in voor 1 juni 2018!

BrabantWonen verandert het
toewijzen van huurwoningen
in Oss en omgeving. Vanaf 1
juni 2018 kijkt de corporatie
niet meer naar woonduur,
maar naar inschrijftijd.

“Een goede zaak’, vindt wethouder
Gé
Wagemakers:
“Huurders krijgen meer grip
op hun situatie. Vroeger raak-

Bedrijfsafval Oss

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

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

Anna van Schuurmanstraat 602
5344 TX Oss
Telefoon:
[0412] 641 492
Openingstijden:
Elke dag 10.00-17.00 uur
Email:
NME.elzenhoek@oss.nl
Websites:
www.nme-elzenhoek.nl
www.facebook.com/elzenhoek
www.twitter.com/elzenhoek
Afdeling Communicatie van de
gemeente Oss stelt Oss Actueel
samen, onder verantwoordelijkheid
van het college van B&W. Oss Actueel
staat los van het redactionele beleid
van dit weekblad.

te je je woonduur kwijt als je
tijdelijk verhuisde – na een
scheiding bijvoorbeeld – en
vandaaruit een nieuwe huurwoning zocht. Straks heb je
meer bewegingsvrijheid.”
Door de nieuwe methode is
het wél belangrijk dat mensen zich op tijd inschrijven
als woningzoekende. Als u dit
nog vóór 1 juni doet, kunt u uw

Gooi uw
woonjaren
niet weg!

opgebouwde woonjaren nog
mee laten tellen.

Wat moet
ik doen?

woningzoekenverandert.nl

Meer weten? Kijk op www.
woningzoekenverandert.nl. U
kunt zich daar ook inschrijven.

Wilt u uw woonjaren nog
laten meetellen? Schrijf u
dan vóór 1 juni 2018 in als
woningzoekende.
Meer informatie of
inschrijven? Kijk op
woningzoekenverandert.nl.
Huurders van BrabantWonen
in gemeente Oss of Heesch
worden automatisch
ingeschreven.
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Nieuwe onthullingen over Osse vorstengraven
Een lezing in de Groene Engel
op donderdag 19 april en een
boekpresentatie ‘Het zwaard,
het juk en het meisje’ in boekhandel Derijks zaterdag 21
april.
Lezing over vorstengraven van
Oss

Donderdag 19 april, om 19:00
uur, houdt dr. Sasja van der
Vaart-Verschoof van de Universiteit Leiden een lezing
in de Groene Engel over de
beroemde vorstengraven van
Oss. Met de allernieuwste
technieken heeft zij opnieuw
gekeken naar de vondsten. Zo
kwam ze erachter dat de mensen die hier begraven liggen,
contact hadden met mensen
uit Centraal-Europa en het
huidige Italië. En weten we
meer over hoe de Vorst van Oss
eruit heeft gezien. De lezing
begint met een welkomstwoord van wethouder Johan
van der Schoot en een inleiding door dr. L. Amkreutz van
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij vertelt over
het nationale belang van de
vondsten uit Oss.

Tijdens de pauze en na afloop
is er muziek en de avond eindigt met een drankje. Kaartjes
zijn te koop via groene-engel.nl
en kosten € 5,00.
De lezing wordt georganiseerd
door de gemeente Oss, Stadsarchief Oss, Stichting Archeologie Maasland, Stichting
Vorstengraf Oss en historische
kring De Werkende Mens Oss.
Nieuw Boek over de vorsten
van Oss
Zaterdagmiddag 21 april om
14:00 uur presenteert Linda
Dielemans in boekhandel
Derijks haar boek “Het zwaard,
het juk en het meisje”. Linda
Dielemans is schrijver en
archeoloog. Zij schreef het verhaal dat achter de vorstengra-

Vrijwel iedereen krijgt wel eens te maken met mantelzorg. Als u onbetaald en voor langere tijd zorgt voor een
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, dan
bent u mantelzorger. In de gemeente Oss biedt ONS welzijn ondersteuning aan mantelzorgers, samen met de
Gemeente Oss. Er zijn veel mensen die voor iemand zorgen. Hoe ervaren ze dit en hoe vinden ze de balans tussen
inspanning en ontspanning? Lees het eerste verhaal uit
een serie mantelzorgverhalen.

Huurders van BrabantWonen
in gemeente Oss en Heesch
worden automatisch ingeschreven.

BrabantWonen verandert het
toewijzen van huurwoningen
in Oss en omgeving. Vanaf 1
juni 2018 kijken we niet meer
naar woonduur, maar naar
inschrijftijd.

Schrijf u in
vóór 1 juni!

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

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

Zorgt u voor een ander?

BrabantWonen gaat
over op inschrijftijd

Compostering

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

nummer 16, woensdag 18 april 2018

ven zit in samenwerking met
de archeoloog van de gemeente Oss, Richard Jansen en uitgeverij Iris uit Berghem. In het
(jeugd)boek Het zwaard, het
juk en het meisje vertelt Linda
Dielemans het verhaal van de
IJzerfamilie die ongeveer 2800
jaar geleden leefde in een kleine gemeenschaap aan de rand
van de Maashorst. De schrijfster leest deze middag uit
haar boek voor en de gemeentearcheoloog
beantwoordt
vragen over de vorstengraven.
Kinderen kunnen de replica
van het zwaard vasthouden
en natuurlijk kan iedereen zijn
nieuwe boek laten signeren.
Aanmelden kan via info@
derijksoss.nl of telefonisch via
0412-622431.
Het boek is onder andere te
koop bij boekhandel Derijks,
Museum Jan Cunen, Natuurcentrum Maashorst en het
Stadsarchief Oss.
De boekpresentatie wordt
georganiseerd door gemeente
Oss, uitgeverij Iris Berghem en
boekhandel Derijks.
Meer informatie:
www.vorstengrafoss.nl

Ans zorgt voor Henk

‘Ik mis mijn maatje’
Officieel is de cursus ‘Omgaan
met dementie’ al afgelopen.
Maar Ans heeft tegen haar man
gezegd dat de cursus vandaag
voor het laatst is. Anders wordt
hij achterdochtig en kon ze vandaag niet naar dit interview. De
afgelopen weken ging Ans op
dinsdagmiddag naar de cursus,
waar ze lotgenoten trof. Thuis
gaat de deur dan op slot , zodat
haar man niet naar buiten kan.
Anders gaat hij haar overal zoeken. Een leugentje om bestwil.
De enige manier voor haar om 2
uurtjes in de week weg te kunnen, zonder hem.
Ans heeft in haar leven veel
gezorgd. Haar ouders heeft
ze 22 jaar in huis gehad. Haar
man Henk had een grote
onderneming in Oss en zelf
werkte ze in het onderwijs. Nu
is ze 84 en zorgt voor haar 85
jarige man met Alzheimer.
Alzheimer
Vier jaar geleden openbaarde
de ziekte zich bij haar man.
“Hij kreeg een zwaar delier
na een darmoperatie. Daar is
hij nooit helemaal van opgeknapt. Toen hij thuis kwam, zat
hij een half jaar in zijn stoel.
Toen de dokter zei dat alles
goed was, heb ik gezegd: en nu
kom je uit die stoel. Dat lijkt
heel hard , maar ik moest ook
aan mezelf denken.”
Haar dochters zagen het eerder dan zijzelf dat er iets mis
was met hun vader. Tijdens een
vakantie zagen zij hoe onrustig
hij was en steeds op zoek was
naar hun moeder. Via de MDLarts kwam hij bij de neuroloog
en na een batterij testen viel de
diagnose alzheimer. Een second

opinion wees hetzelfde uit.
“Henk is niet meer de man die
ik 57 jaar geleden getrouwd
ben. Hij was altijd zorgzaam
en attent, maar dat is helemaal weg. Hij is onrustig en wil
constant op stap. Waar naartoe weet hij niet, dat moet ik
bedenken. Hij heeft me heel erg
nodig, hij hangt aan me. Hij wil
de hele dag weten waar ik ben
en vraagt alles soms wel vijf
keer. Dat is heel vermoeiend.”
De ziekte sluipt verder. Ans:
“Ik neem hem steeds meer
uit handen. De administratie
deed hij altijd, maar die doe ik
nu. Hij laat het gelaten gebeuren. Eerst overlegden we alles.
Nu niet meer. We zijn lichamelijk nog samen, maar geestelijk niet meer. Ik ben niet
alleen, maar toch eenzaam. Hij
ziet dat niet. Hij zegt dan: “We
hebben het toch goed samen”.
Maar het is eenrichtingsverkeer. Ik mis mijn maatje”.
Tips:
• Als je partner ander gedrag
vertoont dan je gewend bent,
is het goed om je af te vragen
waarom hij of zij dat doet.
Het kan een teken zijn van
beginnende dementie.
• Doe af toe leuke dingen.
• Zoek contact met lotgenoten,
zoals in de lotgenotengroep
’Omgaan met dementie’. Je
leert er veel, begrijpt elkaar
en je kunt je verhaal kwijt.
Lees het hele verhaal van
Ans op www.ons-welzijn.nl/
mantelzorg
Hier vindt u meer info over
mantelzorg en leest u welke
ondersteuning mogelijk is.

Let u ook goed op uzelf?

Met de 3 minuten-check kunt u zien of u niet te veel hooi
op uw vork neemt. Er zijn verschillende mogelijkheden om
uw zorgtaak te verlichten. Stel goede ondersteuning voor
uzelf niet uit!  
Op www.ons-welzijn.nl/mantelzorg vindt u informatie
over de ondersteuning die ONS welzijn biedt.
www.ons-welzijn.nl/mantelzorg
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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
• Gutierrez Bueno, S., Berghemseweg
229 D 5348 CG Oss, datum besluit
06-04-2018
• ter Haar, H.R.M., Schapedreef 143
5344 ND Oss, datum besluit 06-042018
• Świderski, J.A., Schapedreef 12 5344
NE Oss, datum besluit 10-04-2018
• de Groot, M.M.C., Staringstraat 84
5343 GJ Oss, datum besluit 10-042018
Bezwaar
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.
OVEREENKOMST LEIWEG ONG. (D
495) GEFFEN
Burgemeesters en wethouders maken
bekend dat de gemeente Oss een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld
in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke
ordening. Hieronder staat wat deze
overeenkomst inhoudt.
Waar gaat de overeenkomst over?
Initiatiefnemer heeft bij de gemeente
Oss een verzoek ingediend voor de
bouw van een nieuwe woning aan de
Leiweg te Geffen. De gemeente werkt
hieraan mee door het bestemmingsplan aan te passen.
De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt met de initiatiefnemer van dit plan vastgelegd.
Dit zijn afspraken over wie de kosten
voor de plannen betaald, de inrichting van het terrein en de aanleg van
natuur.
U kunt een korte beschrijving van
de overeenkomst bekijken
U kunt een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst bekijken. U kunt dit doen vanaf
donderdag 19 april 2018 bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
De balie Publieksvoorlichting is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot
20.00 uur.
U kunt niet reageren op
overeenkomsten
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus geen bezwaar
tegen maken.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

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:
Herpen
• terras tijdens Herps Mertje, Rogstraat 26, 5 april 2018. Het evenement is op 27 mei 2018 van 12:00 uur
tot 22:00 uur.
Oss
• Citogala 2018, Eikenboomgaard, 9
april 2018. Het evenement is op 2
juni 2018 van 17:00 uur tot 20:30 uur.
VERLEENDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Oss
• Koningsmarkt 2018, centrum Oss,
12-4-2018. Het evenement is op 27
april 2018 van 09:00 uur tot 17:00
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.

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.
• ∙ Goudplevier t.h.v. 21 Oss op kenteken 52-NDX-2;
• ∙ Jan Thijssenstraat t.h.v. 18 Oss op
kenteken GJ-898-K;
• ∙ Wagenaarstraat t.h.v. 347 Oss op
kenteken 53-ZN-ZD;
• ∙ Peellaan t.h.v. 107 Oss op kenteken
2-TNX-39;
• ∙ Fazantstraat t.h.v. 9 Oss op kenteken
68-NJD-5;
• ∙ Oude Gracht t.h.v. 8 Oss op kenteken
50-KZP-4;
• ∙ Stalpaert van der Wielenstraat
t.h.v.19 Oss op kenteken 42-JHF-7;
• ∙ Jacobus Poelsstraat t.h.v. 3 Oss op
kenteken 70-FS-PX;
• ∙ Gerrit van der Veenstraat t.h.v. 197
Oss op kenteken 99-HJ-PH;
• ∙ Schaepmanlaan t.h.v. 134 Oss op
kenteken 42-RPV-3;
• ∙ Oosthaag t.h.v. 2 Oss op kenteken
75-LDF-2;
• ∙ Beatrixhof t.h.v. 13 Oss op kenteken
60-JD-RF;
• ∙ Oostwal t.h.v. 126 Oss op kenteken
11—DD-NF;
• ∙ Medicijnstraat t.h.v.18 Oss op kenteken 4-THD-99.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 18 april 2018 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 30 mei 2018. U richt het bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Oss
t.a.v. hoofd afdeling IBOR
Postbus 5
5340 BA Oss.

atie 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.

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.

Waar gaat het bestemmingsplan
‘Heuvelwijkstraat 20, Lith’ over?
Het
bestemmingsplan
‘Heuvelwijkstraat 20, Lith’ gaat over de bouw
van een woning op het perceel Heuvelwijkstraat 20 in Lith.

Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit
geldig. Kunt u aantonen dat het
besluit meteen grote gevolgen voor
u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige
voorziening. De voorzieningenrechter
kan dan beslissen dat het besluit nog
niet mag ingaan. U kunt een voorlopige voorziening alleen aanvragen als
u ook bezwaar maakt bij de gemeente.
Wilt u een voorlopige voorziening
aanvragen? Stuurt u dan een brief aan
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n
brief heet een verzoekschrift.
Wat schrijft u in ieder geval in het
verzoekschrift?
• ∙ Uw naam
• ∙ Uw adres
• ∙ De datum
• ∙ Uw handtekening
• ∙ Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt
• ∙ Bij het verzoekschrift moet u ook
een kopie van uw bezwaarschrift
aan de gemeente meesturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen
met de BackOffice, afdeling Inrichting
Beheer Openbare Ruimte (IBOR), telefoon 14 0412.

Bestemmingsplannen
OVEREENKOMST DE NAALDHOF
Burgemeesters en wethouders maken
bekend dat de gemeente Oss een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld
in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke
ordening. Hieronder staat wat deze
overeenkomst inhoudt.
Waar gaat de overeenkomst over?
De eigenaar van camping de Naaldhof aan de Aengelbertlaan/Docfalaan
in Oss heeft bij de gemeente Oss een
verzoek ingediend om de huisvesting
van arbeidsmigranten op de Naaldhof
toe te staan. De gemeente wil hieraan
meewerken door het bestemmingsplan aan te passen.
De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt met de
initiatiefnemer van dit plan. Dit zijn
afspraken over met name wie wat
doet om te komen tot een nieuw
bestemmingsplan, de uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan,
financiële zaken, en de inrichting en
het beheer van het terrein.
U kunt een korte beschrijving van
de overeenkomst bekijken
U kunt een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst bekijken. U kunt dit doen vanaf
donderdag 19 april 2018 bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
De balie Publieksvoorlichting is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot
20.00 uur.
U kunt niet reageren op de
overeenkomst
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus geen bezwaar
tegen maken.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer J. Witte van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoonnummer 14 0412.
BESTEMMINGSPLAN
‘HEUVELWIJKSTRAAT 20, LITH’
De gemeenteraad van Oss heeft op
8 maart 2018 het bestemmingsplan
‘Heuvelwijkstraat 20, Lith’ vastgesteld.
Hieronder staat wat dit betekent. Ook
leest u wat u kunt doen als u het niet
eens bent met het bestemmingsplan.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies (‘bestemming’) grond heeft.
Bijvoorbeeld wonen, natuur, recre-

Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van 16 november 2017 tot en met 27
december 2017 kon u reageren op het
ontwerp van het bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan is
op één punt anders dan het ontwerpbestemmingsplan. Het bouwvlak is 1,5
meter naar het westen opgeschoven.
U kunt het bestemmingsplan en de
overige stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 19 april 2018
tot en met woensdag 30 mei 2018 de
volgende stukken bekijken:
• ∙ het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan
• ∙ het bestemmingsplan
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 http://bestemmingsplan.oss.nl/
RO-online/0828.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is
NL.IMRO.0828.BPheuvelwkstr20lthVG01.
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? 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 19 april 2018
tot en met 30 mei 2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• ∙ belang hebt bij het bestemmingsplan, én
• ∙ gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep
instellen. U moet dan wel aantonen
dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld
het geval als u het niet eens bent
met de wijzigingen in het bestemmingsplan in vergelijking met het
ontwerpbestemmingsplan.
U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U kunt uw beroepschrift ook indienen
via het Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Stelt u uiterlijk 30 mei 2018 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vragen om een
voorlopige voorziening te treffen. Dit
betekent dat de Voorzieningenrechter
een voorlopige uitspraak doet over uw
beroep. De Afdeling doet dan later een
definitieve uitspraak.
De Voorzieningenrechter kan alleen
een voorlopige uitspraak doen als er
snel een uitspraak nodig is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te
vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest
u meer over het indienen van een
beroepschrift en hoeveel dit kost.
Wanneer treedt het
bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op 31 mei 2018. Maar ze treedt
nog niet in werking als er iemand vóór
31 mei 2018 een verzoek om voorlopige
voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak
van de Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw Van Rossem
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

BESTEMMINGSPLAN ‘PARTIËLE
HERZIENING 1 BEDRIJVENTERREINEN
ELZENBURG-DE GEER-OSS-2011’
De gemeenteraad van Oss heeft op
8 maart 2018 het bestemmingsplan
‘Partiële herziening 1 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’ vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als
u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vragen om een
voorlopige voorziening te treffen. Dit
betekent dat de Voorzieningenrechter
een voorlopige uitspraak doet over
uw beroep. De Afdeling doet dan later
een definitieve uitspraak.
De Voorzieningenrechter kan alleen
een voorlopige uitspraak doen als er
snel een uitspraak nodig is.

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.
De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Dit staat in artikel 3.1 van
de Wet ruimtelijke ordening.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te
vragen.

Waar gaat het bestemmingsplan
‘Partiële herziening 1
Bedrijventerreinen Elzenburg-De
Geer-Oss-2011’ over?
Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 1 Bedrijventerreinen ElzenburgDe Geer-Oss-2011’ is opgesteld omdat
in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011
het geluidgezoneerde industrieterrein
niet goed is opgenomen op de verbeelding (plankaart). Deze herziening herstelt deze fout. Verder is een regeling
opgenomen die de toegankelijkheid
van de haven veilig stelt. Het plangebied bestaat uit de bedrijventerreinen
Elzenburg en De Geer en het daarbij
behorende afschermende groen en
ligt aan de noordzijde van de stad Oss.
Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van donderdag 7 september 2017 tot
en met woensdag 18 oktober 2017 kon
u reageren op het ontwerp van het
bestemmingsplan. Het vastgestelde
bestemmingsplan is op een aantal
punten anders dan het ontwerpbestemmingsplan. De verschillen staan
vermeld in een ‘Nota van zienswijzen
en wijzigingen’ en hebben betrekking
op de verbeelding en de regels.
U kunt het bestemmingsplan en de
overige stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 19 april 2018
tot en met woensdag 30 mei 2018 de
volgende stukken bekijken:
• ∙ het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan
• ∙ het bestemmingsplan
• ∙ andere stukken over het bestemmingsplan, zoals de toelichting en
de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’
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 http://bestemmingsplan.oss.nl/
RO-online/0828.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
HZ1elznbrgross2011-VG01.
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? 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 19 april 2018
tot en met 30 mei 2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• ∙ belang hebt bij het bestemmingsplan, én
• ∙ gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep
instellen. U moet dan wel aantonen
dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld
het geval als u het niet eens bent
met de wijzigingen in het bestemmingsplan in vergelijking met het
ontwerpbestemmingsplan.
U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U kunt uw beroepschrift ook indienen
via het Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Stelt u uiterlijk 30 mei 2018 beroep in?

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 31 mei 2018. Maar het bestemmingsplan treedt nog niet in werking
als er iemand vóór 31 mei 2018 een
verzoek om voorlopige voorziening
indient. De inwerkingtreding hangt
dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw E. Steemers
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Maren-Kessel
• Krommenhoek 4, h. ulijn (VARKENSHOUDERIJ BEËNDIGD, ZIE BRIEF D.D.
01-04-2010), voor het oprichten van
een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• Nieuwe Waterweg 10, LoVen special
products B.V., voor het oprichten van
een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Rijnstraat 9A, TB Precision Parts B.V.,
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.

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
• Laagkar 3, het bouwen van een
schuur met overkapping, ingediend
op 9-4-2018, 1.
• Zevenbergseweg 44, het aanleggen
van een tweede uitweg, ingediend
op 2-4-2018, 1.
Geffen
• Dorpsplein 7 t/m 7J, het aanbrengen
van een luifel bij de entree, ingediend op 14-3-2018, 1.
• Heegterstraat 10, het tijdelijk bewonen van units in tuin , verzonden op
9-4-2018, 2.
• Rijksweg 20B, het realiseren van een
inrit, ingediend op 28-3-2018, 1.
Herpen
• Berghemseweg 2A, het laten overnachten van klanten in een caravan
of camper, ingediend op 3-4-2018, 1.
Keent
• Kapelstraat 1, het plaatsen van een
monument, verzonden op 10-4-2018,
2.
Lith
• Hertog Janstraat 59, het herbouwen
van een bedrijfswoning, ingediend
op 7-4-2018, 1.
• Lemoenappel, kavel 42, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit, ingediend op 8-4-2018, 1.
• Lithse Dijk 57A, het realiseren van
een koelunit (legalisatie), verzonden
op 10-4-2018, 2.
Vervolg op pagina 3

3
Wijkbus rijdt wel met
Koningsdag

Eerste Nationale Bijentelling
op 21 en 22 april
Op 21 en 22 april houdt Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Doe mee en tel
een half uur de bijen in jouw
tuin!

De wijkbus Oss rijdt normaal
niet op feestdagen, zoals
Koningsdag. Stichting Wijkbus
Oss vindt echter dat ze een
uitzondering moeten maken,
omdat er die dag veel in de stad
te doen is en mensen misschien
wel gebruik willen maken van
de wijkbus. Ze is daarom blij
dat er voldoende vrijwilligers
zijn om met Koningsdag toch
gewoon te rijden.

Route wijkbus
De wijkbus Oss rijdt van
maandag tot en met vrijdag
van ‘s morgens 8:48 tot ‘s
middags 18:18 en ’s zaterdags
van 9:21 uur tot 17:18 (niet op
zon- en feestdagen) In één uur
tijd gaat de route vanaf het
Centraal Station door de Ruwaard en weer naar het station.
Daarna vanaf het station door
Ussen en weer terug.

Vervolg van pagina 2

• Etruskenweg 36, het vergroten en
splitsen van het bedrijfspand., verzonden op 13-4-2018, 2.
• Galliersweg 45, het bouwen van een
bedrijfspand t.b.v. opslag, verzonden
op 11-4-2018, 2.
• Gezondheidslaan 65, het plaatsen
van een koelmachine, ingediend op
6-4-2018, 1.
• Gielekespad 10, het vestigen van een
tijdelijke toezichtspost voor de Reddingsbrigade Oss, verzonden op 9-42018, 2.
• Granietstraat 46, het verbouwen en
uitbreiden van een woonhuis, verzonden op 9-4-2018, 2.
• Hoogheuvelstraat 118, het nieuwbouw bedrijfskantoor, het plaatsen
van een overheaddeur en het aanleggen van een uitweg ten behoeven van het vestigen van een vloerenbedrijf., verzonden op 11-4-2018, 2.
• Ketelmeer 9, het wijzigen van de
gevel, verzonden op 9-4-2018, 2.
• Neerveldstraat 30B, het bouwen van
een vrijstaande woning, verzonden
op 11-4-2018, 2.
• Neerveldstraat 30C, het bouwen van
een vrijstaande woning, verzonden
op 11-4-2018, 2.
• Populierstraat 13, het herbouwen en
vergroten van een bestaande garage, verzonden op 12-4-2018, 2.
• Staringstraat 235, het bouwen van
een bijgebouw met een overkapping , verzonden op 10-4-2018, 2.
• Terwaenen 28, het aanpassen van de
voorgevel, verzonden op 11-4-2018, 2.
• Wethouder Van Eschstraat 1, het
verbouwen van het kantoorgebouw
naar 74 zelfstandige appartementen, verzonden op 12-4-2018, 4.
Ravenstein
• St. Luciastraat 7, het samenvoegen
van twee woningen, ingediend op
9-4-2018, 1.

• Marktplein 20, het herinrichten van
openbare ruimte in de Marktplein,
Antoon Coolenplein en Monseigneur Bekkersstraat en het plaatsen
van hekwerken, verzonden op 12-42018, 2.
• Valkappel 45, het bouwen van een
woning , verzonden op 9-4-2018, 2.
• Valkappel 45 UNIT, het plaatsen van
een tijdelijke woonunit , verzonden
op 9-4-2018, 2.
Maren-Kessel
• Pastoor Roesweg 26, het plaatsen
van een overkapping, verzonden op
10-4-2018, 2.
Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvangen.
Megen
• Torenstraat 2, het plaatsen van een
vrijstaande
mantelzorgwoning,
ingediend op 7-4-2018, 1.
Oijen
• Pastoor Feletstraat 28, het plaatsen
van een mantelzorgwoning, ingediend op 10-4-2018, 1.
Oss
• Laan der Romeinse tijd, de nieuwbouw van 3 twee-onder-één kap
woningen en 1 vrijstaande woning.,
ingediend op 4-4-2018, 1.
• Eikendreef 11, het verbouwen van
een woning (zie ook W 29129), ingediend op 4-4-2018, 1.
• Eikendreef 11, het verbouwen van
een woning (zie ook W 29129), verzonden op 12-4-2018, 2.
• Eikendreef 20, het uitbreiden van
een vrijstaand woonhuis, ingediend
op 6-4-2018, 1.
• Etruskenweg 34, het vergroten en
splitsen van het bedrijfspand., verzonden op 13-4-2018, 2.

Meedoen is eenvoudig
Meedoen aan de bijentelling is
eenvoudig. Ook als je weinig of
geen kennis hebt van bijen. Eind
april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen,
hommels en zweefvliegen in de
tuin vliegen. Om deze soorten
te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen. Die kun
je vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling.

Teeffelen
• Singel 38, het realiseren van een
zwembad, verzonden op 9-4-2018, 2.
TOELICHTING
1. Wij hebben de aanvraag
ontvangen of de beslistermijn
verlengd
De aanvraag is ontvangen maar wij
moeten deze nog behandelen. Of
we hebben meer tijd nodig om een
beslissing te nemen. Het is nog onzeker of de aanvraag kan doorgaan. U
kunt geen bezwaar maken.
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

Ilona de Groot ontvangt Osje
van Verdienste

Wilde bij belangrijk
Deze bijentelling is nodig
omdat het niet goed gaat met
wilde bijen. Ruim de helft van
de bijna 360 bijensoorten
is bedreigd. Wilde bijen zijn
belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze
eetbare gewassen is voor de
bestuiving afhankelijk van
bijen en andere insecten. Om
de bij beter te kunnen helpen,
is meer informatie nodig over
waar bijen voorkomen en met
hoeveel ze zijn.
www.nederlandzoemt.nl/
bijentelling

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 19 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
7 mei om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 2 mei even weten dat u
komt. U moet dat doorgeven aan balie
Bouwen, Milieu en Leefomgeving,
telefoon 14 0412.

Ilona de Groot heeft een Osje
van Verdienste gekregen burgemeester W. Buijs-Glaudemans. Ze kreeg het Osje vanwege haar grote inzet voor de
paddentrek bij de Hazenakker
vijver.
Doordat
de
temperatuur
’s nachts op dit moment niet
meer zo koud is, is sinds kort
de paddentrek weer begonnen. Mevrouw De Groot trekt
er elke avond op uit om de
padden te redden die in de
putten zijn gelopen. Rondom
de Hazenakker vijver liggen
ongeveer 100 putten.
In het begin heeft ze uit eigen
portemonnee gaas gekocht
om voor de putten te spannen.

Het jaar daarna heeft ze de
gemeente gevraagd om maatregelen te nemen. Op haar
zijn er schotjes geplaatst en is
op sommige plekken de stoep
aangepast. Elke jaar neemt ze
contact op met de gemeente
om te melden dat de paddentrek weer is begonnen en
vraagt dan om het plaatsen
van dranghekken en waarschuwingsbroden voor automobilisten. Mevrouw De Groot mag
met recht ‘de heldin’ van de
paddentrek worden genoemd.
Osje als blijk van waardering
Het Osje van Verdienste is één
van de officiële onderscheidingen van de gemeente Oss om
de inzet van haar burgers te
waarderen.

Raadsleden ontvingen
raadspenningen
Burgemeester Buijs-Glaudemans heeft op woensdag 28
maart 2018 tijdens de raadsvergadering
raadspenningen uitgereikt. Dick Voskamp,
Albert Arends, Arno Romme,
Frits van den Hoogen, Gerard

Broers, Ans Broersen, Hcoanneke Smits, Henk Wijnstekers,
Iris van Dinther, Natalia van
Houten, Thecla Bos, Tom Muskens, Toon Jaspers en Ziya
Aydogan ontvingen een raads
penning.

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 19 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.

