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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

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

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

Bedrijfsafval Oss

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

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

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

10-Puntenplan voor meer
vogels in uw wintertuin
In de winter is het overleven
voor vogels. Hun lijfje is onder
de veren op zo’n 40 graden
Celsius afgesteld en om dat
constant te houden hebben
ze veel energie nodig. Terwijl
er in de winter juist minder te
pikken is! Om de vogels te helpen, heeft Vogelbescherming
Nederland een 10-Puntenplan
gemaakt met tips hoe jij de
vogels de winter door kunt
helpen. En ook wij als gemeente doen er alles aan om ervoor
te zorgen dat vogels genoeg te
eten hebben

Wat doen wij?
U heeft waarschijnlijk al
gehoord of gelezen dat het
niet goed gaat met het aantal soorten planten en dieren
in Europa. Zo is de hoeveelheid insecten in natuurgebieden zelfs tot 75% gedaald!
Dat is te beschouwen als een
natuurramp die ongetwijfeld
gevolgen gaat hebben voor
alle insectenetende dieren en
vervolgens de dieren die dáár
weer van leven. Zoals heel veel
vogels.
Daarom wil de gemeente Oss
het aantal planten en dieren
(ofwel biodiversiteit) verhogen. Door bijvoorbeeld bijenvriendelijk beheer van de bermen en het aanplanten van de
juistebomen en struiken. Dat
hebben we afgesproken in het
plan ‘Routekaart Groen, Blauw
en Natuur’. Dat plan staat op
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www.oss.nl/beleidsnotas

Wat kunt u doen?
Maar het verhogen van de biodiversiteit kan de gemeente
niet alleen. Daar zijn ook de
bewoners voor nodig. Daarom
deze oproep om de tuinvogels
de winter door te helpen. De
Vogelbescherming heeft daarvoor een 10-puntenplan opgesteld.
10-Puntenplan
1. Voer de vogels. Met vetbollen, zaden en/of broodkruimels. Hang de vetbollen
op plekken die zichtbaar is
vanuit de keuken of kamer,
dan kunt u vogels van
dichtbij zien.
2. Koop de juiste melk. Liever
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geen gewone supermarktmelk, maar weidevogelvriendelijk melk, die wordt
geproduceerd door boeren
die vogels de ruimte geven
op hun boerderij.
Maak uw tuin vogelvriendelijk. Plant bes-dragende
struiken, borders met bloemen en zorg voor struiken
met dekking. Plant heggen
in plaats van schuttingen
of laat de schuttingen
begroeien met klimplanten.
Doe de kat een belletje om.
Katten zijn rovers en in
Nederland vangen ze jaarlijks
honderdduizenden
vogels. Dat is nou eenmaal
hun instinct. Met een belletje om worden vogels op
tijd gewaarschuwd. Nog
beter: hou de kat binnen
tijdens het broedseizoen.
Hang een nestkast op. Veel
vogels, zoals koolmezen
en pimpelmezen, broeden
in boomholtes of nestkasten. Zo kunnen ze in koude
winternachten behaaglijk
overnachten.
Tegel eruit, plant erin.
Afgelopen jaar hebben we
hiervoor een actie gehouden en komend jaar komt
er weer een. Een tuin met
veel stenen is een soort
woestijn voor vogels, vlinders en bijen. Er is niets te
halen, nergens te schuilen
en niks te eten. Vervang de
stenen door groen en het
aantal vogels in uw tuin
neemt zienderogen toe.
Bovendien kan de tuin veel
meer water bergen tijdens
overvloedige regenval.
Plaats een insectenhotel.
Omdat het alle seizoenen slecht gaat met deze
diergroep. Maar zeker als
vogels broeden, zijn ze vaak

Raafje van verdiensten
Dorpsraad Ravenstein heeft
tijdens de nieuwjaarsreceptie weer de jaarlijkse ‘Raafjes
van verdiensten’ uitgereikt.
Deze keer waren mevrouw
Brands en mevrouw Van der
Waarden uit Ravenstein en
mevrouw Geurts uit Huisseling de gelukkigen.

Wat is een Raafje van
verdiensten?
Het Raafje is een onderscheiding voor mensen die zich
actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel,
Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden. Inwoners van
deze kermen dragen mensen
voor. Mevrouw Brands uit

afhankelijk van insecten.
Een insecten- of bijenhotel
is gemakkelijk zelf in elkaar
te knutselen, maar ook op
veel plaatsen te koop.
8. Hou een stukje water ijsvrij. Vooral voor visetende
vogels als de ijsvogel. In
strenge winters heeft juist
deze vogel het erg zwaar te
verduren.
9. Doe de bouwcheck. Gaat
u zelf verbouwen, bent u
betrokken bij een bouwproject of wordt er in uw buurt
gebouwd of gerenoveerd?
Met het invullen van de
online Checklist Groen Bouwen (https://www.checklistgroenbouwen.nl/) weet
u binnen een minuut wat
u voor vogels kunt doen tijdens de bouw.
10. Gebruik zo min mogelijk plastic. Plastic in het
milieu is slecht voor mens
en dier. Honderdduizenden
(zee)vogels worden jaarlijks het slachtoffer als ze
plastic aanzien voor voedsel en inslikken. Probeer te
minderen en gebruik geen
plastic als dat niet nodig is.
Nationale Tuinvogeltelling
Sinds 2001 organiseert Vogelbescherming Nederland en
Sovon Vogelonderzoek Nederland een vogeltelling. Dankzij
deze Tuinvogeltelling weten
we hoe vogels in de winter
onze tuinen gebruiken. Met
die informatie kunnen we
vogels beter helpen en beschermen. De telling is op vrijdag 25,
zaterdag 26 of zondag 27 januari. Doe ook mee; het is leuk,
nuttig en gemakkelijk!
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Huisseling heeft nieuw
kunstwerk en nieuwe speelplek

Wethouder Johan van der Schoot opende begin dit jaar een
natuurspeeltuin en een prachtig kunstwerk bij de kerk in Huisseling. Het is nu één geheel met de kerk, de jeu de boules banen
en Den Achterhof. Het plan is uitgevoerd samen met dorpsraad Ravenstein en vele vrijwilligers!

Stem op Global Goals Oss én
haar voorzitter
Platform Global Goals Oss én
haar voorzitter Maartje Aarts
(links op de foto) zijn allebei
genomineerd voor de ‘Meer
dan handen vrijwilligersprijzen’. Iedereen kan stemmen
om ervoor te zorgen dat we die
twee prijzen naar Oss halen.
Over de vrijwilligersprijzen
Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met
enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning
en waardering. Met de Meer
dan handen vrijwilligersprijzen zetten we lokale en landelijke organisaties én bijzondere
vrijwilligers in het zonnetje.
Gemeenten maken bovendien
kans op een wisseltrofee.
Over Platform Global Goals
Het Platform Global goals Oss,
levert een belangrijke bijdrage
aan de bewustwording in het
verwezenlijken van de Global
Goals 2016 – 2030 van de Ver-

enigde Naties, zodat de wereld
duurzaam en fair zal worden.
Over Maartje Aarts
Maartje Aarts is voorzitter van
het Platform Global goals Oss,
en heeft daarmee de activiteiten en inzet van het Platform
met diverse bijzondere projecten en ook de gemeente Oss
op de kaart gezet. Onder haar
hoede behaalde de gemeente
Oss in 2017 en 2018 de prijs van
VNG International voor ‘Meest
inspirerende Global goals
gemeente van Nederland’ en is
daarmee voorbeeld voor andere gemeenten.
Stemmen
Stem op Maartje Aarts:
ww.vrijwilligersprijzen.nl/
passieprijs/maartje-aarts

Stem op Platform Global Goals:
www.vrijwilligersprijzen.nl/
initiatief/platform-globalgoals-oss

Zie voor meer informatie:
www.tuinvogeltelling.nl/
hoe-werkt-de-tuinvogeltelling

Ravenstein kreeg het Raafje
voor haar vele werk bij de
parochie, de Valkenburcht,
het bezoeken van ouderen,
betrokken bij St. Jansvieringen en bij het St. Janskerkje
in Neerlangel en koster van
de kapel in de Luciastraat te
Ravenstein. Mevrouw Geurts
uit Huisseling kreeg het Raaf-

je voor haar vele werk bij de
diverse verenigingen en clubs
in Huisseling en Ravenstein,
waaronder de kerk in Huisseling, het st. Lambertus koor,
Den Achterhof, de tennisvereniging en de Goede Doelen Week. Mevrouw Van der
Waarden kreeg een Raafje
omdat ze al een jaar of tien

secretaris en drijvende kracht
is in de dorpsraad van Ravenstein. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in de herinrichting van het dorpshart
van Huisseling, maar zet zich
evengoed in bij projecten in
de andere kernen en wijken
van het dorpsraadgebied.

2

Officiële bekendmakingen

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:
Haren
• · Carnavalsoptocht Haren 2019,
optocht door de Lietingstraat Peperstraat - Groote Woordstraat Grotestraat, 9 januari 2019. Het evenement is op 2 maart 2019 van 12:41
uur tot 14:00 uur.
Lithoijen
• Woodstock op het plein 2019, Prelaat
Van Den Bergplein 2, 7 januari 2019.
Het evenement is op 29 juni 2019
van 19:00 uur tot 01:00 uur.
Oijen
• 30-jarig bestaan Speciaal Bierbrouwerij, Oijense Bovendijk 61, 4 januari 2019. Het evenement is op 6 april
2019 van 10:00 uur tot 02:00 uur.
Oss
• Bourgondival Van Streek, Oijenseweg 284, 4 januari 2019. Het evenement is op 31 mei 2019 van 19:00 uur
tot 01:00 uur, 1 juni 2019 van 11:00
uur tot 01:30 uur.
• Fashionweekend, op 4 locaties : Heuvel - Walplein - Walstraat - Terwaenen, 9 januari 2019. Het evenement
is op 7 april 2019 van 10:00 uur tot
17:00 uur.
• Elzeneindfestijn, op De Elzenhoek en
speeltuin Elckerlyc, 4 januari 2019.
Het evenement is op 17 augustus
2019 van 11:00 uur tot 16:00 uur.
MELDING EVENEMENTENKALENDER
De volgende meldingen zijn ingediend en geplaatst op de jaarkalender
evenementen. De vermelde datum is
de geplande datum van het evenement.
De
kalendermeldingen
worden
bekendgemaakt om u op de hoogte
te stellen dat er plannen zijn voor
een evenement in uw omgeving. Dit
is nog geen formele vergunningaanvraag. Het is nog niet zeker of vergunning wordt aangevraagd en of dat
deze wordt verleend. Daarom kunt
u nog geen zienswijze of bezwaar
indienen. 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 meldingen voor de evenementenkalender gedaan:
Lithoijen
• Woodstock op het plein 2019, Prelaat
Van Den Bergplein 2. Het evenement
staat op de kalender voor 29 juni
2019 van 19:00 uur tot 01:00 uur.
Oss
• Opening Muifelbrouwerij, Vikingenweg 5. Het evenement staat op de
kalender voor 16 februari 2019 van
12:00 uur tot 00:00 uur, 17 februari
2019 van 12:00 uur tot 18:00 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Oss
• Klunen in Oss 2019, centrum Oss,
9-1-2019. Het evenement is op 10
februari 2019 van 14:00 uur tot
22:00 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.
VERGUNNING STANDPLAATS
Burgemeester en wethouders hebben
een vergunning verleend voor een
standplaats:
Berghem
• tandheelkundige zorg aan de jeugd
van de basisscholen aan de Knolgroenveld en Dr. Baptiststraat., Knolgroenveld, 8-1-2019.
De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden.
Het is mogelijk deze vergunning in
te zien. Dit kan alleen op afspraak bij
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog
vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar burgemeester en wethouders van Oss, t.a.v. de afdeling
VTH, Postbus 5, 5340 BA Oss. Heeft
u een elektronische handtekening
(DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u
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.
ONTHEFFING SLUITINGSTIJD
HORECABEDRIJF
De burgemeester heeft een ontheffing verleend van de sluitingstijd aan:
Herpen
• Stichting Dorpshuis ‘ ‘t Slotje’ , voor
het pand gelegen aan het adres
Schoolstraat 2, voor ontheffing sluitingstijd 4 activiteiten 2019, 7-1-2019.
De vermelde datum is de dag waarop
de ontheffing is verzonden.
Het is mogelijk deze ontheffing in te
zien. Dit kan alleen op afspraak bij
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog
vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss

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.

’ Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Keent
• Kapelstraat 4, H.H.C. Rutten, voor het
veranderen van een bedrijf. Melding
Activiteitenbesluit.
Macharen
• Gemeintje 6, M.H. van den Brand,
voor het oprichten van een bedrijf.
Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• TC Autoservice, voor het oprichten
van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• LMP Produktions GmbH, voor het
veranderen van een bedrijf. Melding
Activiteitenbesluit.
• Rossinistraat 17, Eurogravis Nederland, voor het oprichten van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Voorburcht 13, Alletaartje, 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.
HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER VOOR DE NIEUWE
HESCHEWEG
Ingevolge artikel 90 (tweede, derde,
vierde en vijfde lid) van de Wet geluidhinder heeft Bureau Sanering Verkeerslawaai de beschikking ‘Vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de Nieuwe Hescheweg’
ter inzage gelegd.
Inzage
De beschikking ligt ter inzage tot en
met 24 januari ter inzage 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.
Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen zes
weken na de datum van bekendmaking door middel van publicatie, op
grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden
ingediend bij de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat, Bureau
Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97,
3440 AB Woerden.
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit
waarop het geschil betrekking
heeft, omvattende de datum, het
kenmerk en het onderwerp ervan;
d) de gronden van bezwaar.
Bij het bezwaarschrift wordt zo
mogelijk een afschrift van het besluit
waarop het geschil betrekking heeft
meegezonden.
Voor algemene inlichtingen over het
indienen van een bezwaarschrift kan
de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen
een beslissing van de overheid’ over
voorzieningsmogelijkheden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
worden aangevraagd bij: Informatie Rijksoverheid, Postbus 20002,
2500 EA Den Haag of telefonisch via
telefoonnummer 1400. De brochure

kan ook worden gedownload via:
www.rijksoverheid.nl
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Belt u dan met de heer S. Roche,
telefoonnummer 14 0412.
BESLUIT MAATWERK
Burgemeester en wethouders hebben
besloten maatwerkvoorschriften te
stellen aan:
Oss
• Modelvliegvereniging Delta, voor
de inrichting op het adres Frankenbeemdweg 5.
Datum verzending : 19 december 2018.
De maatwerkvoorschriften hebben
betrekking op het aspect geluid. De
maatwerkvoorschriften worden van
kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.
Bezwaar
De beschikking treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen de beschikking kan
ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht, binnen zes weken
na de dag waarop de beschikking is
verzonden, bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van Oss, Postbus 5, 5340
BA Oss. Heeft u een elektronische
handtekening (DigiD) of eHerkenning, dan kunt u het bezwaarschrift
ook digitaal indienen. Kijk hiervoor
op www.oss.nl, bij het Digitaal Loket,
‘Bezwaarschrift indienen’. Het indienen van een bezwaarschrift schorst
de werking van de beschikking niet.
Heeft u er belang bij dat deze beschikking niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden
gevraagd. De voorzieningenrechter
kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet
op belangen dat vereist. Dit verzoek
moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA
‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt
de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.

Omgevingsvergunning
AANWIJZING GEMEENTELIJKE
MONUMENT BROUWERSPAD LITH
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben besloten op grond van
de Monumentenverordening Oss het
pand Brouwerspad 26 in Lith aan te
wijzen als beschermd gemeentelijk
monument. De aanwijzing is gebaseerd op een redengevende monumentbeschrijving.
Kan ik stukken inzien?
Ja dat kan, het besluit ligt 6 weken ter
inzage bij de balie van Bouwen, Milieu
en Leefomgeving in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. De periode is van donderdag 17 januari 2019
tot en met woensdag 27 februari 2019.
Voor inzage in de stukken kunt u een
afspraak maken met genoemde balie,
telefoon [14 0412].
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kan een belanghebbende beroep
instellen tot en met 27 februari 2019.
Het beroep moet worden gestuurd
aan de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch,
Postbus 90125, 2500 MA ’s-Hertogenbosch.
OMGEVINGSVERGUNNING
Hieronder staan de adressen waarvoor een omgevingsvergunning is
aangevraagd. Maar ook adressen
waarover wij een besluit hebben
genomen. Het gaat om de periode van
vorige week. Achter elk adres staat een
vetgedrukt cijfer. Dit cijfer verwijst
naar de toelichting. In de toelichting
staat wat u kunt doen. Hebt u vragen?
Bel dan naar balie Bouwen, Milieu en
Leefomgeving, telefoon 14 0412.
Wilt u de stukken komen bekijken?
Alle stukken over een omgevingsvergunning kunt u komen bekijken.
Wilt u dat? Dan moet u een afspraak
maken bij balie Bouwen, Milieu en
Leefomgeving, telefoon 14 0412. U
kunt een afspraak maken voor elke
werkdag (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
Berghem
• Boterbloem kavel 1082, het bouwen
van een woning, ingediend op 24-122018, 1.
• Gementstraat 4A, het plaatsen van
een mantelzorgwoning, ingediend
op 20-12-2018, 1.
Vervolg op pagina 3

Raad en Daad
AGENDA VERGADERING GEMEENTERAAD
Op 24 januari 2019 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur en is in de raadzaal van het
gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Benoeming burgerlid
• Zonnepanelenproject
• Grondexploitatie Schelversakker
• MFA Oss Noordwest
• Rekenkamerrapport Vindbaarheid en beschikbaarheid
specialistische jeugdhulp Oss
Wilt u de gemeenteraad toespreken? Neem dan contact
op met de Raadsgriffie (tel 14 0412). De raadsvergaderingen worden live uitgezonden via onze website www.oss.
nl/gemeenteraad. U kunt ze ook op een later moment
bekijken. Op de website vindt u ook alle vergaderstukken.

Wijk- en Dorpsraad
WIJKRAAD RUWAARD
Op maandag 21 januari 2019 vergadert bovenstaande
wijkraad. De vergadering begint om 19.30 uur en is in D’n
Iemhof, zaal 5 (boven)
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Spreekrecht bewoners
4. Vaststellen agenda
5. Politie aan het woord
6. Stand van zaken rondom het Tiny Forest bij de kinderboerderij
7. Verslag wijkraadsvergadering 3 december 2018
8. De begroting 2019
9. De werkgroepen:
10. Stand van zaken Slowpad door Erik en Gertruud
11. Buurtsport
12. Rucrea aan het woord
13. De wijk professionals aan het woord
14. Rondvraag
15. Sluiting
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter.
WIJKRAAD OSS NOORD-WEST
Op donderdag 24 januari vergadert de bovenstaande wijkraad. De vergadering begint om 20:00 uur in wijkcentrum
De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Politie
2. Preventieteam
3. Notulen Openbare Vergadering 13 december 2018
4. Spreekrecht
5. Wijkstichting
6. Gemeente Oss
7. Wijkraad
8. Rondvraag
9. Borrel
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter, of op wijkraadossnoordwest@gmail.com
DORPSRAAD HERPEN
Op maandag 28 januari organiseert Dorpsraad Herpen
een avond over het thema ‘Wonen’. Wilt u echt aan de slag
met een huis of kleiner gaan wonen? Kom dan op maandag 28 januari om 19.30 naar Dorpshuis ’t Slotje Schoolstraat 2, Herpen. Iedereen is welkom. Aanmelden voor deze
avond kan via dorpsraadherpen@gmail.com.

OSJE HEEFT EEN EIGEN WANDELROUTE!
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• Koolzaadweg, kavel W8, het plaatsen van een tijdelijke woonunit , verzonden op 7-1-2019, 2.
Dieden
• Achterstraat 11, het bouwen van een
tweekapper, ingediend op 20-122018, 1.
• Achterstraat 11, het bouwen van een
half vrijstaande woning met bijgebouw, ingediend op 20-12-2018, 1.
• Maasdijk 79, het terugbrengen van
een raam, verzonden op 7-1-2019, 2.
• Rosmolenstraat 3, het bouwen van
een bedrijfsruimte en (tijdelijke)
huisvesting van arbeidsmigranten, 3.
Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvangen.
Haren
• Groenstraat ong., het bouwen van
een woonhuis met bijgebouw, ingediend op 4-1-2019, 1.
Lith
• Engwijkpad 38, het verbouwen en
het herbouwen van het middelste
deel van de woning , verzonden op
10-1-2019, 2.
• Marktplein 12, het bouwen van een
overkapping aan de rechterzijde en
het schilderen van de gevels, verzonden op 8-1-2019, 2.
• Pastoor Van Hapertstraat 1 (na)-1-1A1B-1C-1D, het tijdelijk bewonen van
het voormalige gemeenschapshuis
door 4 personen, verzonden op 8-12019, 2.
Macharen
• Dorpenweg ong. (achter Dorpenweg 2), het bouwen van een kleinere
schuilstal, verzonden op 10-1-2019, 2.
Oijen
• Oijense Bovendijk 31, het verbouwen
van een schuur, ingediend op 4-12019, 1.
Oss
• Banckertstraat 2, het veranderen/
overkappen van een gedeelte van de
oprit , verzonden op 10-1-2019, 2.
• Condorstraat 48, het plaatsen van
een dakopbouw op de achterzijde
van de woning, verzonden op 10-12019, 2.
• Galliërsweg 36, het verbouwen van
een bedrijfswoning tot kantoor met

bedrijfsruimte, verzonden op 7-12019, 2.
• Joannes Zwijsenlaan 2-4, het bouwen van 2 woningen, verzonden op
10-1-2019, 2.
• Kanaal op industrieterrein Elzenburg de Geer, het vervangen van
oeverbeschermingen (steenbestortingen en damwanden), ingediend
op 2-1-2019, 1.
• Kloosterstraat 9, gebouw RK, het wijziging van de vergunde opslagvoorziening voor vaten in opslaggebouw
OS, ingediend op 14-12-2018, 1.
• Kromstraat, het vellen van een waardevolle boom , ingediend op 4-12019, 1.
• Palestrinastraat 24, voor het in
gebruik nemen van een Kinderdag
opvang aan de Palestrinastraat 26
te Oss, 3.
• Park Zwanenberg , aanpassing situatie fase 4 Park Zwanenberg, verzonden op 8-1-2019, 2.
• Platanenlaan 7, het verleggen van de
inrit , ingediend op 7-1-2019, 1.
• Teugenaarsstraat 24, het uitbreiden
van het woonhuis met een extra
verdieping, ingediend op 8-1-2019, 1.
• Vierhoeksingel 7, het vervangen van
handelsreclame, verzonden op 8-12019, 2.
• Willaertstraat 6, het plaatsen van
een demo-installatie , verlengd op
20-11-2018, 1.
• Willibrordusweg 51, het realiseren
van een carport , ingediend op 27-122018, 1.
• Hescheweg/Nieuwe Hescheweg/
Gasstraat-Oost/Kromstraat/Geurdenhof, het verwijderen van 12
bomen , verzonden op 7-1-2019, 2.
• Hescheweg/Nieuwe Hescheweg/
Gasstraat-Oost/Kromstraat/Geurdenhof, het verwijderen van 12
bomen , ingediend op 4-1-2019, 1.
• Vlashoek Oost, het kappen van 7
bomen, ingediend op 12-12-2018, 1.
TOELICHTING
1. Wij hebben de aanvraag
ontvangen of de beslistermijn
verlengd

De aanvraag is ontvangen maar wij
moeten deze nog behandelen. Of
we hebben meer tijd nodig om een
beslissing te nemen. Het is nog onzeker of de aanvraag kan doorgaan. U
kunt geen bezwaar maken.
2. U kunt bezwaar maken
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
ons dan een bezwaarschrift. Een
bezwaarschrift is een brief waarin
staat waarom u het niet eens bent
met een besluit. Dit heet ‘bezwaar
maken’. Het bezwaarschrift moet u
binnen zes weken indienen. Deze termijn start de eerste dag nadat wij het
besluit versturen. De dag dat wij het
besluit verstuurd hebben staat achter
het adres. Stuur uw bezwaarschrift
naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Wilt u weten hoe u bezwaar kunt
maken? Kijk dan op www.oss.nl/
bezwaar. Heeft u een elektronische
handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
dan op www.oss.nl > Digitaal Loket
> Bezwaarschrift indienen. Heeft
u bezwaar gemaakt? Maar wilt u
niet wachten tot uw bezwaarschrift
behandeld is? Omdat de vergunning
bijvoorbeeld onherstelbare gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Wilt u
weten hoe u dat doet? Kijk dan op de
website https://loket.rechtspraak.nl. >
Burgers > Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht.
3. U kunt zienswijzen indienen
Wij hebben een ontwerpbesluit
genomen op de aanvraag. Een ontwerpbesluit is een besluit dat we willen nemen. Bent u het daar niet mee
eens? Stuur ons dan een schriftelijke
zienswijze. Dat is een brief waarin
staat waarom u het niet eens bent

met het ontwerpbesluit. De stukken
over het ontwerpbesluit liggen vanaf
donderdag 17 januari 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 4
februari om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 30 januari 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 17 januari 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.

Zuiderwaterlinie zoekt trotse
gastheren en -vrouwen
De Zuiderwaterlinie is de
oudste, langste en meest
gebruikte
waterlinie
van
Nederland. De laatste jaren
groeit de bekendheid van de
linie als toeristische bestemming steeds meer en meer.
Om de linie in 2019 nog beter
in de markt te zetten, zoekt de
Zuiderwaterlinie, in samenwerking met IVN Natuureducatie, naar lokale ondernemerambassadeurs. Zo’n 50 ondernemers kunnen in februari
de cursus ‘Gastheer/-vrouw

van het landschap van de Zuiderwaterlinie’ volgen. Na de
cursus kunnen zij als officiële ‘Gastheer/-vrouw van de
Zuiderwaterlinie’ hun gasten
alles vertellen over de Zuiderwaterlinie en het omringende
landschap.
Inschrijven kan tot 5 februari
2019. Voor meer informatie en
inschrijven, kijk op:
www.zuiderwaterlinie.nl/
ondernemers/cursus-ivn
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