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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

nummer 14, april 4 maart 2018

Drie raadsleden ontvangen een
Koninklijke onderscheiding

Zorgt u voor een ander?

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 verhaal van Jiri, Clifford, Raf en Mick
uit een serie mantelzorgverhalen.

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

Jiri en Clifford zorgen voor Raf en Mick

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.

‘Je kunt het niet alleen en dat
hoeft ook niet’
Op 28 maart ontvingen
mevrouw Thecla Bos en de
heren Toon Jaspers en Nol Van
Lith voor hun jarenlange inzet
als raadslid van de gemeente
Oss een Koninklijke onderscheiding, uitgereikt door burgemeester Buijs-Glaudemans.
De raadsleden zijn benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau.
Thecla Bos
Thecla Bos is raadslid geweest
in de voormalige gemeente
Lith van 1998 tot 2002. Na de
gemeentelijke
herindeling

met Oss is zij raadslid geweest
van 2006 tot en met maart
2018. Daarnaast is zij voorzitter van de laatste commissie
geloofsbrieven. Als raadslid
had zij speciale aandacht voor
het onderwerp ‘Zorg’.
Toon Jaspers
Toon Jaspers is raadslid
geweest in de voormalige
gemeente Ravenstein van
1994 tot en met 2002. Na
de gemeentelijke herindeling met Oss is hij raadslid
geweest van 2003 tot maart
2018. Als raadslid is hij voorzit-

ter geweest van de commissie
Ruimte, lid van de agendacommissie en lid van de hoorcommissie bestemmingsplannen.
Nol van Lith
Nol van Lith is raadslid geweest
in de voormalige gemeente
Lith van 2002 tot 2006 en van
november 2007 tot 2010. Na
de gemeentelijke herindeling
met Oss is hij raadslid geweest
van 2011 tot en met maart
2018. Als raadslid had hij speciale aandacht voor het onderwerp ‘Ruimtelijke ordening’.

Verwijderen fietswrakken en
weesfietsen op stations
De gemeente ruimt op 5 april
fietswrakken en weesfietsen
op uit de fietsenstallingen
van het centraal station (zijde
Spoorlaan én Gasstraat) en
station West. Weesfietsen
zijn fietsen die al langer dan
3 maanden onbeheerd in de
stalling staan.
De weesfietsen bewaren we 3
maanden bij de ir. Diddewerf

in Oss. Daarna gaan ze naar
het Kringloopbedrijf die ze
opknapt en verkoopt.
Bent u uw fiets kwijt?
Alle fietsen die we opruimen,
kunt u bekijken op www.verlorenofgevonden.nl Mist u uw
fiets en denkt u dat wij die
onterecht hebben opgeruimd?
Dan kunt u langskomen op de
Ir Diddewerf, Singel 1940-1945

nr. 300. Bel van tevoren even
om een afspraak te maken:
[0412] 629 625. Als u een eigendomsbewijs kunt laten zien,
dan kunt u uw fiets meenemen. De werf is geopend van
maandag tot en met vrijdag
van 7.30 tot 16.30 uur.
www.verlorenofgevonden.nl

Jiri Makkes en Clifford Kocken
zijn de ouders van de elfjarige tweeling, Raf en Mick. De
jongens hebben beiden ASS
een aan autisme verwante
stoornis, en dit bepaalt 24/7
het leven van hun ouders. ‘Wij
mantelzorgers? We zijn toch
gewoon ouders!’ is hun eerste
reactie. Maar na afloop van
het gesprek bestaat hier geen
twijfel meer over.
Eigenlijk zijn Jiri en Clifford
van de zoete inval, schuif maar
aan, we zien wel hoe de dag
loopt. Op een terras neerstrijken en lekker blijven plakken.
Maar dat is niet meer mogelijk. Iedere spontaniteit is weg
uit hun leven. Omdat de kinderen het niet aankunnen.
Clifford: ‘Het klinkt hard, maar
het is zo. We zijn altijd bezig
met plannen en vooruitdenken om onrust te voorkomen.
De hele dag zijn we bezig met
de jongens. Ja, daar worden we
soms doodmoe van.’
Zoektocht
De meeste pijn hebben Jiri en
Clifford ervaren in de zoektocht
naar de juiste hulp. Jiri: ‘Raf en
Mick deden het in het regulier
basisonderwijs ogenschijnlijk
best goed. Maar thuis ging
het helemaal fout. Zo pijnlijk
dat niemand ons geloofde. We
kregen te horen dat het aan
de opvoeding zou liggen. Op
school was er immers niets
aan de hand.’ Maar het maakte
Jiri ook strijdbaar. Ze vocht voor
haar kinderen en na een lang
en zwaar traject kon eerst Raf
en daarna Mick naar het speciaal onderwijs.

Taken verdeeld
Inmiddels zijn de taken duidelijk verdeeld in huize Makkes.
Clifford heeft een eigen bedrijf
als robotprogrammeur en is
hiervoor vaak voor een langere periode in het buitenland.
Sinds 2 jaar is Jiri gestopt met
werken om er voor de kinderen te zijn. Het was niet vol te
houden om te blijven werken.
Clifford en Jiri beamen dat het
soms moeilijk is om vol te houden. Gelukkig zijn er inmiddels
meer personen bij het gezin
betrokken. Er is iemand voor
één middag die de kids uit
school haalt en ze meeneemt.
Ook gaan de jongens één keer
per maand naar de zorgboerderij. Dan kunnen Jiri en Clifford bijtanken en de dag de
dag laten zijn, zonder regels
en planning. Dan zijn ze even
geen mantelzorger…
Tips van Jiri en Clifford:
• Laat los wat de omgeving
over jou of jouw situatie zegt.
Vertrouw op je intuïtie.
• Probeer open te staan voor
hulp en schaam je niet.
• Ken je mensen in dezelfde
situatie? Spreek ze eens aan.
Je kunt veel van elkaar leren
en elkaar steunen.
• Zorg goed voor jezelf. Denk
na over wat jij nodig hebt om
het vol te houden. En vraag
hulp hierbij.
Lees het hele verhaal 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!  
Wilt u hier meer over weten?
www.ons-welzijn.nl/mantelzorg
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

VERLENGING AANWIJSBESLUIT
CAMERATOEZICHT
Wie is er bevoegd?
De burgemeester is bevoegd op
grond van artikel 2:77 van de APV 2016
gemeente Oss en artikel 151c van de
gemeentewet .
Waarom nemen we dit besluit?
Op 1 maart 2018 is er cameratoezicht
ingesteld in de Asterstraat en de Narcishof. Dit is gedaan naar aanleiding
van 2 brandstichtingen in februari in
de Asterstraat in Oss,
Eerst was een auto het doelwit en later
in de week een woning. Het cameratoezicht is bij besluit van 25 februari
2018 ingesteld tot 3 april 2018.
Na overleg tussen de gemeente, politie
en het arrondissementsparket OostBrabant is besloten het cameratoezicht in beide straten te verlengen tot
en met 14 mei 2018. Dit omdat er geen
verandering is geconstateerd in de
situatie zoals die is beschreven in het
besluit van 25 februari 2018 .
Afstemming met politie en justitie
Over dit besluit is afstemming geweest
met de politiechef van het basisteam
Maasland en met de Officier van justitie bij het arrondissementsparket
Oost-Brabant. Daarbij is overwogen of
er andere maatregelen te treffen zijn
die hetzelfde effect kunnen bereiken.
Na beraadslaging is gebleken dat de
maatregel tot verlengen van cameratoezicht noodzakelijk is.
Wat is het besluit?
• Het verlengen van tijdelijk cameratoezicht in de Asterstaat en de
haaks gelegen Narcishof te Oss zoals
bedoeld in artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 Oss
en artikel 151 c van de Gemeentewet;
• Toepassen van het tijdelijk cameratoezicht door het behouden van de
camerazuilen op de Asterstraat en de
Narcishof te Oss;
• Uitoefenen van dit tijdelijk cameratoezicht van 26 februari 2018 tot en
met 14 mei 2018;
• Publicatie van dit besluit en plaatsen
borden op de plekken waar de camera’s komen.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit,
dan kunt u bezwaar maken binnen
zes weken nadat dit besluit bekend is
gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift
indienen door en brief te sturen aan
de burgemeester van Oss, afdeling
Bestuurszaken. Het adres is Postbus 5,
5340 BA Oss. Vermeld voor alle duidelijkheid in de linkerbovenhoek op de
envelop het woord ‘bezwaar’.
In uw bezwaarschrift moet ten minste
het volgende staan:
• uw naam, adres en graag ook uw
telefoonnummer
• de datum
• een duidelijke omschrijving van het
besluit waartegen u bezwaar maakt.
U kunt bijvoorbeeld de datum en ons
kenmerk van het besluit vermelden
of een kopie meesturen.
• de reden waarom u bezwaar maakt
• uw handtekening.
Dient iemand anders namens u een
bezwaarschrift in? Stuur dan een
machtiging mee.
Het indienen van een bezwaarschrift
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 schriftelijk verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de
rechtbank Oost-Brabant. Dit kan alleen
als u binnen de termijn een bezwaarschrift hebt ingediend. Het adres van
de rechtbank is Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch.
Voor de behandeling van een verzoek
om voorlopige voorziening moet u
griffierecht betalen.

Oss, datum besluit 22-03-2018
• Bangura, A., Nieuwe Hescheweg 1
B 5342 EA Oss, datum besluit 22-032018
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.

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:
Lithoijen
• Woodstock op het plein, Prelaat van
den Bergplein, 22 maart 2018. Het
evenement is op 1 september 2018
van 19:00 uur tot 01:00 uur.
Lith
• Kermis Lith (muziekevenement), op
het Marktplein, 20 maart 2018. Het
evenement is op 22 september 2018
van 11:00 uur tot 01:00 uur, 23 september 2018 van 11:00 uur tot 01:00
uur, 24 september 2018 van 11:00 uur
tot 01:00 uur, 25 september 2018 van
11:00 uur tot 01:00 uur.
Oss
• Gala 4e jaars Het Hooghuis Zuid,
West en de Bongerd 2018, Eikenboomgaard 8, 13 maart 2018. Het evenement is op 12 juni 2018 van 19:00
uur tot 22:00 uur.
• Bourgondival “Van Streek”, Oijenseweg 284, 22 maart 2018. Het evenement is op 2 juni 2018 van 11:00 uur
tot 01:30 uur.
• Nacht van Muzelinck, Raadhuislaan
18, 22 maart 2018. Het evenement
is op 23 juni 2018 van 19:00 uur tot
00:00 uur.
• Gala Maaslandcollege 2018, Vianenstraat 1, 26 februari 2018. Het evenement is op 20 april 2018 van 17:00
uur tot 19:00 uur.

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

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:
Berghem
• Jubileum Kunstroute, Waterstraat.
Het evenement staat op de kalender
voor 27 mei 2018 van 10:30 uur tot
16:30 uur.

• Michalewski, P., Vinkenstraat 19 5348
GR Oss, datum besluit 16-03-2018
• Bartelings, M.N., Hertogin Hermingardisstr 2 5341 PH Oss datum,
besluit 21-03-2018
• Makrigianis, G., Houtstraat 7 5341 GG
Oss, datum besluit 22-03-2018
• Baggerman, J., Kerkstraat 7 A 5341 BK

VERLEENDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Geffen
• Koningsnacht en Koningsdag 2018,
Dorpsplein Geffen, 26-3-2018. Het
evenement is op 26 april 2018 t/m 27
april 2018 van 08:00 uur tot 20:00

uur, 27 april 2018.
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
AANWIJZINGSBESLUIT
VERGUNNINGPARKEREN
KASTEELSEPLAATS RAVENSTEIN
Burgemeester en wethouders van Oss
hebben besloten op de Kasteelseplaats
per 1 mei 2018 het vergunningparkeren
weer in te stellen.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 4 april 2018 kan iedereen het
besluit tot intrekken 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 16 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.
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 besluit?
Dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Inrichting Beheer Openbare
Ruimte (IBOR), de heer A. Vos, vakbeheerder verkeer en parkeren, telefoon
14 0412.

Bestemmingsplannen
INSPRAAK PLAN ‘HERINRICHTING
VOORMALIG KLOOSTER VERDISTRAAT
87 OSS’
U kunt reageren op het plan voor de
realisatie van appartementen in het
voormalige klooster aan de Verdistraat
87 in Oss.
Het bestemmingsplan ‘RuwaardOss-2010’ laat geen appartementen in
dit gebouw toe. Daarom willen wij met
een omgevingsvergunning afwijken
van dit bestemmingsplan. Hieronder
leggen wij uit wat dit precies betekent.
Ook geven wij informatie over een
informatiebijeenkomst. Tot slot leest u
hoe u kunt reageren.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies grond heeft. Bijvoorbeeld
wonen, natuur, recreatie of bedrijf.
Ook regelt een bestemmingsplan of
men op die grond mag bouwen. Dit
is bijvoorbeeld belangrijk als u een
vergunning vraagt om te bouwen. De
gemeente kijkt dan of uw bouwplan
in het bestemmingsplan past. Past een
bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan kunnen wij daaraan soms
toch meewerken. Met een omgevingsvergunning wijken wij dan af van het
bestemmingsplan.
Waar gaat de omgevingsvergunning
over?
Met de omgevingsvergunning wijken
wij af van het bestemmingsplan ‘Ruwaard-Oss-2010’ Dit doen wij om in het
voormalige klooster aan de Verdistraat
87 één- en tweekamerappartementen
mogelijk te maken.
De aanvrager van het plan vraagt
de vergunning aan na afloop van de
inspraak.
U kunt het plan bekijken
U kunt het plan van donderdag 12 april
2018 tot en met woensdag 25 april
2018 bekijken bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur, op donderdag tot
20.00 uur.
Informatiebijeenkomst
De gemeente houdt op 10 april 2018
een informatiebijeenkomst. U bent
daar van harte welkom. U kunt dan het
plan bekijken. Ook kunt u daar vragen
over stellen aan ambtenaren van de
gemeente.
De informatiebijeenkomst is op 10
april 2018 op de locatie Verdistraat 87
in Oss. De bijeenkomst duurt van 19.30
tot 20.30 uur.
U kunt reageren op het plan
U kunt reageren op het plan. Uw reactie noemen we een inspraakreactie.
U kunt reageren van donderdag 12
april 2018 tot en met woensdag 25
april 2018. U kunt dit schriftelijk doen
of mondeling. Let op: u kunt niet per
e-mail reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maakt u
hiervoor dan op tijd een afspraak met
de heer A. Straathof van de afdeling
ruimtelijke ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u
dan een brief aan:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA Oss
Geef in uw brief aan dat deze over
het plan ‘Herontwikkeling voormalig
klooster, Verdistraat 87 Oss,’ gaat. Geef
ook aan waarom u het wel of niet eens
bent met dit plan.
Wat gebeurt er na de inspraak?
Het gaat hier om een plan voor de
realisatie van appartementen in een
bestaand gebouw. Later vraagt de aanvrager de omgevingsvergunning aan.
Wij beoordelen deze aanvraag. Daarna
nemen wij een besluit over de omgevingsvergunning. Wij nemen dan ook
een besluit over eventuele inspraakreacties.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer A. Straathof

Wijk- en Dorpsraad
DORPSRAAD LITH
De openbare vergadering 12 april 2018 van bovenstaande
Dorpsraad vervalt.

van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Huizenbeemdweg 11, Clubgebouw
Sint Joris en Sint Sebastiaan Gilde,
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
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING
‘OSSEWEG 2 IN BERGHEM’
U kunt reageren op de ontwerpomgevingsvergunning ‘Osseweg 2 in Berghem’. Met deze vergunning wijken wij
af van het bestemmingsplan ‘Berghem
Dorp - 2015’. Hieronder leggen wij uit
wat dit precies betekent. Ook leest u
hoe u kunt reageren.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies grond heeft. Bijvoorbeeld
wonen, natuur, recreatie of bedrijf.
Ook regelt een bestemmingsplan of
men op die grond mag bouwen. Dit
is bijvoorbeeld belangrijk als u een
vergunning vraagt om te bouwen. De
gemeente kijkt dan of uw bouwplan
in het bestemmingsplan past. Past een
bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan kunnen wij daaraan soms
toch meewerken. Met een omgevingsvergunning wijken wij dan af van het
bestemmingsplan.
Waar gaat de
ontwerpomgevingsvergunning
over?
Met de ontwerpomgevingsvergunning wijken wij af van het bestemmingsplan ‘Berghem Dorp - 2015’. Dit
doen wij om de plaatsing van een
‘afblaaspunt gefilterde lucht afzuiginstallatie’ (schoorsteen) mogelijk te
maken.
U kunt de
ontwerpomgevingsvergunning
bekijken
U kunt van donderdag 5 april 2018 tot
en met woensdag 16 mei 2018 de volgende stukken bekijken:
• . de ontwerpomgevingsvergunning
• . de onderbouwing van de ontwerpomgevingsvergunning
• . het bouwplan
U kunt deze stukken bekijken bij
de balie Publieksvoorlichting in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2
in Oss. De balie is open van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur, op donderdag tot 20.00 uur.
U kunt reageren op de
omgevingsvergunning
U kunt reageren op de ontwerpomgevingsvergunning. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 5 april
2018 tot en met woensdag 16 mei 2018.
U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maakt u
hiervoor dan op tijd een afspraak bij de
balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving,
via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u
dan een brief aan:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Geef in uw brief aan dat deze over de
ontwerpomgevingsvergunning ‘Osseweg 2 in Berghem’ gaat. Geef ook aan
waarom u het wel of niet eens bent
met de ontwerpomgevingsvergunning.

Wat gebeurt er na de
ontwerpomgevingsvergunning?
Het gaat hier om een ontwerpomgevingsvergunning. Wij nemen vermoedelijk in juni een definitief besluit. Wij
nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer J. Voet van de
afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving, via telefoonnummer 14
0412.
Omgevingsvergunning
Hieronder staan de adressen waarvoor
een omgevingsvergunning is aangevraagd. Maar ook adressen waarover
wij een besluit hebben genomen. Het
gaat om de periode van vorige week.
Achter elk adres staat een vetgedrukt
cijfer. Dit cijfer verwijst naar de toelichting. In de toelichting staat wat u kunt
doen. Hebt u vragen? Bel dan naar
balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving,
telefoon 14 0412.
Wilt u de stukken komen bekijken?
Alle stukken over een omgevingsvergunning kunt u komen bekijken. Wilt u
dat? Dan moet u een afspraak maken
bij balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 14 0412. U kunt een
afspraak maken voor elke werkdag
(maandag tot en met vrijdag) tussen
9.00 uur en 16.00 uur.
Berghem
• Boterbloem 50 (kavel 1080), het bouwen van een woonhuis met bijgebouw, verzonden op 28-3-2018, 2.
• Haargetouw 11, het bouwen van een
erker, ingediend op 12-3-2018, 1.
• Haargetouw 13, het bouwen van een
erker, ingediend op 12-3-2018, 1.
• Osseweg 54, het verplaatsen van een
uitrit, verzonden op 28-3-2018, 2.
• Stationsstraat 16, het aanleggen van
een poel, ingediend op 27-3-2018, 1.
• Willandstraat 7, het bestaande clubgebouw van Scouting Berghem dat
deels in gebruik zal worden genomen als buitenschoolse opvang
(BSO) , 3.
Demen
• Burg. Canersstraat 7, het bouwen van
een vrijstaande woning, verzonden
op 29-3-2018, 2.
Geffen
• Bredeweg 1, het verplaatsen van de
inrit, verzonden op 27-3-2018, 2.
• Heegterstraat 10 MZ, het tijdelijk
bewonen van units in tuin , ingediend op 28-2-2018, 1.
Herpen
• Rijnstraat ongenummerd te Herpen,
het bouwen van een woonhuis met
bijgebouw, ingediend op 23-3-2018, 1.
• Rijnstraat 14 UNIT / Rijnstraat 14, het
plaatsen van een tijdelijke woonunit,
verzonden op 27-3-2018, 2.
Lith
• Gewandeweg 2, het gebruiken van
de bedrijfswoning als plattelandswoning, verlengd op 12-2-2018, 1.
• Lemoenappel 7UNIT (kavel 44), het
plaatsen van een tijdelijke woonunit,
verzonden op 29-3-2018, 2.
• Moleneind 8, het vervangen van de
buitengevels van de woning, verzonden op 28-3-2018, 2.
Lithoijen
• Lithoijense Dijk 25A, het uitbreiden
van een bedrijfsruimte, ingediend op
27-3-2018, 1.
Oijen
• Kloosterstraat 8, het bouwen van
een erfafscheiding en een berging
(gewijzigde situering), verzonden op
28-3-2018, 2.
• Oijense Bovendijk 5, het verkrijgen
van een omgevingsvergunning
voor het verbouwen en brandveilig
gebruiken van de Oijense Bovendijk
5 in Oijen, verzonden op 29-3-2018, 4.
Oss
• Brabantstraat, het aanleggen van
een Cruyff Court, verzonden op 27-32018, 2.
• Gasstraat-Oost 51, het uitbreiden en
bestraten van het buitenterrein, het
verplaatsen van het hekwerk en vlaggenmasten en het deels plaatsen
van nieuw hekwerk , verlengd op 2-22018, 1.
• Haagpoort 12, het plaatsen van een
dakkapel, ingediend op 23-3-2018, 1.
• Haagpoort 12, het plaatsen van een
dakkapel (zie dossier W 32680), ingediend op 23-3-2018, 1.
• Habsburgstraat 9, het bouwen van
een erker aan de voorzijde van de
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Goede Doelen Week 2018

Wandelen in Herperduin

In heel wat dorpen en kernen
is het van 9 tot en met 12 april
weer Goede Doelen week: Zeeland, Schaijk, Reek, Herpen,
Ravenstein, Megen, Haren,
Macharen, Lithoijen, Overlangel, Neerloon en Keent.

Wil je graag meer weten over
de bossen in Herperduin? Zondag 8 april om 10.30 uur start
bij restaurant de Kriekeput
een wandeling van 2 uur in
Herperduin.

Woont u in één van deze dorpen of kernen? Dan krijgt u
vóór 9 april een invulformulier
met envelop. Op dit formulier
kunt u aangeven welke goede
doelen u wilt steunen en voor
welk bedrag.
Voordelen Goeden Doelen
Week
• Slechts één week per jaar een
collectant aan de deur
• Minder collectanten nodig
De deelnemende organisaties
hebben het CBF-keurmerk.
www.facebook.com/
goededoelen.ravenstein.5
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woning, ingediend op 27-3-2018, 1.
• Hertog Hendrik I-Straat 3, het vervangen van het houtwerk onder
de kozijnen aan de voorkant voor
metselwerk en het plaatsen van
kunststofkozijnen, ingediend op
21-3-2018, 1.
• Hertog Hendrik I-Straat 7, het
plaatsen van een dakkapel, ingediend op 21-3-2018, 1.
• Hooghuisstraat 34, het vestigen
van een maatschappelijke functie
met ondergeschikte horeca, verzonden op 27-3-2018, 2.
• Hunnenpad 10A, het herbouwen
van een bedrijfspand, ingediend
op 26-3-2018, 1.
• Kapelsingel 32, het bouwen van
een overkapping met een schuurtje, verzonden op 26-3-2018, 2.
• Ketelmeer 9, het wijzigen van de
gevel, ingediend op 28-3-2018, 1.

• Kortfoortstraat 133C, het plaatsen
van een balkonbeglazing, verzonden op 28-3-2018, 2.
• Kroezel 94, het plaatsen van een
rolluik, ingediend op 27-3-2018, 1.
• Luchtenburg 19, het bouwen van
een dakopbouw, verzonden op
28-3-2018, 2.
• Molenweg 80, Verzoek afwijking
van voorschrift 13.2.12 (afstand
gebouw tot reservoir gassen), verzonden op 29-3-2018, 4.
• nabij de Huisdaalsestraat te
Macharen, het realiseren van een
autolosplaats (brugconstructie) en
drinkwatertappunt, ingediend op
27-3-2018, 1.
• Oude Molenstraat 15 en 15K1 tm
15K18 Oss, het bouwen van een
zorginstelling, verzonden op 29-32018, 2.
• Pattonstraat 10, het realiseren van
een dakopbouw , verzonden op
29-3-2018, 2.

Annemargriet Lok en Annemieke Meerman, gastvrouwen
in de bossen van Oss, geven
al wandelend uitleg over de
laatste ontwikkelingen en de
pas gedane werkzaamheden
ten zuiden van het Ganzenven. Met name oude dikke
• Staringstraat 235, het bouwen van
een bijgebouw met een overkapping , ingediend op 27-3-2018, 1.
• Ussenstraat 21, het verbreden van de
carport, ingediend op 26-3-2018, 1.
Ravenstein
• Winkelstraat 10, restauratie van de
zijgevel van een woning, verzonden
op 29-3-2018, 2.
• Winkelstraat 10, restauratie van de
zijgevel van een woning, ingediend
op 25-3-2018, 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

bomen zijn belangrijk voor de
biodiversiteit. De holtes, grove
schors en nesten voor vogels
zijn een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens.
Later dit jaar planten we 20
soorten bomen en struiken om
meer afwisseling te krijgen.
En er is nieuws: er zijn twee
kalfjes geboren. We lopen
ongeveer vijf kilometer door
bos, over de zandvlakte, langs
het ven en over de hei. Deelname is gratis.
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.

Foto: Ingrid van Thiel
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 5 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
23 april om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 18 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 weken indienen.
Deze termijn start de eerste dag nadat
de stukken ter inzage liggen. Vanaf
donderdag 5 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.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

