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Burgemeester plaatst eerste Dat is Oss bord
Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans plaatste het eerste
Dat is Oss bord van de promotiecampagne ‘Neem mij mee!’.
Het bord plaatste ze bij de molen De Vlijt in Geffen. “Molen De
Vlijt is voor mij een mooie plek in Oss, maar er zijn er nog veel
meer. Ik hoop dat deze borden door Oss gaan zwerven en dat
iedereen zijn of haar mooie verhaal deelt via Dat is Oss.”

‘Neem mij mee!’
In alle kernen van Oss plaatsen ambassadeurs van Dat
is Oss een bord. Heb je dit
bord gevonden? Neem het
mee! Zet het op een openbare plek in Oss. Een plek waar
jij goede herinneringen aan
hebt of waar je een mooi verhaal over weet. Maak een foto
van de plek en deel het verhaal op Facebook, Twitter of
Instagram. Tag @DatisOss en
gebruik #DatisOss. Daarna
mag weer iemand anders het
bord meenemen. Zo laten we
samen zien waar we trots op
zijn!

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.

Win een kerstpakket
De leukste inzendingen maken
kans op het Dat is Oss kerstpakket. De campagne loopt tot
22 december.
Meer informatie:

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.

Speciale gasten waren de kinderen van de Geffense kinderopvang Het Beertje, ontmoetingsvereniging ‘Kom d’r in’ en
de dorpsraad Geffen. Het bord
deed meteen wat het moest
doen; een bezoeker nam het
bord meteen mee naar een
andere mooie plek in Oss.

www.datisoss.nl

A50 tussen Ravenstein en knooppunt
Paalgraven twee nachten afgesloten
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan een deel van de
A50. Daarom is de A50, tussen
oprit Ravenstein en knooppunt Paalgraven, van vrijdag
16 november 21.00 uur tot
zaterdag 17 november 09.00
uur én van zaterdag 17 november 21.30 uur tot zondag 18
november 09.30 uur afgesloten. Ook is de oprit Ravenstein naar de A50 richting Oss
en Eindhoven van vrijdag 16
november 21.00 uur tot zon-

dag 18 november 09.30 uur
afgesloten.
Omleidingsroutes
Gele borden geven langs de
weg informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Automobilisten moeten door de omleidingen rekening houden met extra reistijd
tot 10 minuten. Werkzaamheden aan de weg zijn afhankelijk van het weer. Bij slecht
worden de werkzaamheden

mogelijk uitgesteld.
Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen
over de werkzaamheden? Bel
met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 08008002 (gratis). Of kijk op de
website van Rijkswaterstaat
over de geplande werkzaamheden.
www.rijkswaterstaat.nl/
werkzaamheden

Goed verzekerd bij een laag inkomen

Stap nu over naar AZOSS
Aan het einde van het jaar
krijgt iedereen de mogelijkheid om een nieuwe zorgverzekering voor 2019 af te
sluiten. Een goede zorgverzekering is belangrijk, want ziek
zijn kan veel geld kosten. Inwoners van de gemeente Oss met
een laag inkomen kunnen
bij de gemeente een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Deze zorgverzekering
heet AZOSS. Gemeente Oss
biedt AZOSS aan samen met
zorgverzekeraars CZ en VGZ.
Op www.gezondverzekerd.nl
vindt u meer informatie. U
kunt zich nu aanmelden.
Voordelen van AZOSS
- Uitgebreide vergoeding
- De verzekeraar geeft korting

én de gemeente betaalt mee
aan de premie
- Geen medische keuring voor
toelating
- Overstappen is eenvoudig
Stap over naar zorg die bij u
past
Wilt u snel en eenvoudig overstappen? Dat kan vanaf nu op
www.gezondverzekerd.nl/oss.
U kunt kiezen uit zorgverzekeraars CZ en VGZ. Zij bieden
verschillende
verzekeringspakketten aan. U kunt bijvoorbeeld uw eigen risico meeverzekeren of gespreid betalen.
U kiest zelf het pakket dat het
beste bij uw situatie past. Als
u nog niet bij VGZ of CZ verzekerd bent, moet u overstappen
vóór 1 januari 2019.

AZOSS inloopspreekuur
Voor vragen over AZOSS of
hulp bij het overstappen
kom naar het inloopspreekuur op het gemeentehuis in
Oss. Vanaf 22 november is het
spreekuur elke donderdag van
12.00 uur tot 15.00 uur en van
17.00 tot 19.00 uur.
<W>

www.gezondverzekerd.nl/oss

Feestavond voor mantelzorgers:
nog enkele plaatsen vrij

ONS welzijn en de gemeente
Oss organiseren een speciale avond voor mantelzorgers
in Oss. Dit is op vrijdag 16
november in de Lievekamp in
Oss en gratis. Ook de persoon
voor wie wordt gezorgd, is
van harte welkom. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Helaas
zijn de rolstoelplaatsen al vergeven. De avond begint om
20.00 uur en bestaat uit een
optreden van The Bluebettes,
vijf muzikanten die pareltjes
uit de jaren zestig ten gehore
brengen. Tijdens de gezellige

nazit in het Theatercafé verzorgt Kris van Son een muzikaal optreden.
Aanmelden
Mantelzorgers die wonen in
de gemeente Oss kunnen zich
aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen.
Dit aanmeldformulier kunt u
ophalen bij ONS welzijn,
Schadewijkstraat 6, 5348 BC
Oss, of te mailen naar
dagvandemantelzorg@
ons-welzijn.nl of door te bellen
naar tel. 088-374 25 25.

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten
22 NOVEMBER 2018 | PODIUMBIJEENKOMST
Op 22 november om 19.00 is er een podiumbijeenkomst
in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. Onderwerpen
deze keer:
•
Co Creatie
•
Maatschappelijk Vastgoed in ontwikkeling
•
Agrifood Capital
•
MFA Oss Noordwest
•
Toelichting Ontwerp Walkwartier
Wat is een podiumbijeenkomst?
Podiumbijeenkomsten zijn openbare bijeenkomsten waar
de gemeenteraad informatie krijgt over onderwerpen
waar ze op een later moment een besluit over moeten
nemen. Maar het kan ook gaan over een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor de gemeente Oss.

Burgemeestersontbijt met
kinderen
Op vrijdag 9 november zat
burgemeester Wobine BuijsGlaudemans met kinderen
van groep 6 van basisschool De
Teugelaar samen aan de ontbijttafel. Zo gaven ze het goede
voorbeeld van een gezonde
start van de dag. Het burgemeesterontbijt is in ongeveer
275 Nederlandse gemeenten.
Een half miljoen kinderen
ontbijten samen gezond in
de week van het Nationaal
Schoolontbijt op zo’n 2.500
basisscholen.

Donatie voor stichting
Kinderpostzegels
De kinderen zorgen voor een
gezond ontbijt. Burgemeester Buijs-Glaudemans betaalt
symbolisch voor het ontbijtje met een donatie aan de
stichting
Kinderpostzegels.
De stichting Kinderpostzegels maakt zich sterk voor
kwetsbare kinderen. Met het
jaarthema ‘Een feestje voor
iedereen!’ laten het Nationaal
Schoolontbijt en Kinderpostzegels zien dat een feestje pas
een feestje is als iedereen erbij
hoort.
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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.
• Waelbers, J. Anna van Schuurmanstraat 550 5344 TX Oss
datum besluit 06-11-2018
• Koval, D. Geurdenhof 101 5345 BA
Oss datum besluit 06-11-2018
• Polkorábová, M. Geurdenhof 101
5345 BA Oss datum besluit 06-112018
• Appel, I.S. Grutto 124 5348 VN Oss
datum besluit 06-11-2018
• Karalik, B. Lisztgaarde 34 5344 EE
Oss datum besluit 06-11-2018
• van Hoorn, M. Walstraat 12 A 5341
CK Oss datum besluit 06-11-2018
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:
Oss
• KlompenRock & Vorstival 2019, Paalgravenlaan, 6 november 2018. Het
evenement is op 25 januari 2019
van 19:00 uur tot 01:30 uur, 26 januari 2019 van 19:00 uur tot 01:30 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:
Oss
• Recreatief terrein rijden, Aengelbertlaan 60. Het evenement staat
op de kalender voor 9 februari
2019 van 10:00 uur tot 18:00 uur,
10 februari 2019 van 09:00 uur tot
18:00 uur.

VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Berghem
• Kerstboomverbranding Berghem
2019, Burgemeester Van Erpstraat
70, 6-11-2018. Het evenement is op
12 januari 2019 van 19:00 uur tot
20:00 uur.
Oss
• Sinterklaasintocht Oss 2018, parkeerplaats de Wal, 8-11-2018. Het
evenement is op 24 november 2018
van 13:00 uur tot 16:00 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 OostBrabant. 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.

Bestemmingsplannen
BESTEMMINGSPLAN ‘KASTEEL OIJEN
– 2017’
De gemeenteraad van Oss heeft op 4
oktober 2018 het bestemmingsplan
‘Kasteel Oijen – 2017’ 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
ruimtelijke functies (‘bestemming’)
een gebied, terrein of een perceel
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.
Waar gaat het bestemmingsplan
‘Kasteel Oijen – 2017’ over?
Het bestemmingsplan ‘Kasteel Oijen
– 2017' gaat, zoals de naam al zegt,
over het Kasteel van Oijen aan de Oijense Bovendijk 34 in Oijen. Het geeft
nieuwe regels voor gebruik en bouwen. Het bestemmingsplan maakt
het mogelijk om het kasteelcomplex
multifunctioneel in te richten en
te gebruiken. Vooral recreatief en
zakelijk gebruik van de neerhuizen
en gebruik van de binnenplaats als
passantenterras. In een deel van het
noordelijk bijgebouw komt een kleinschalige horecafunctie ter verzorging
van het terras en het zakelijk gebruik.
In een ander deel van het noordelijk
bijgebouw komt een bedrijfswoning
voor de exploitanten. Aan de westzijde van het complex is een parkeerterrein gepland. Verder wordt ter
versterking van de cultuurhistorische
functie de voormalige toegangsbrug gereconstrueerd. Ook wordt
de historie van het 1e kasteel en de
voormalige gracht aan de noordzijde
gevisualiseerd door het aanbrengen
van fysieke accenten. Om dit alles
mogelijk te maken was het nodig een
nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van 14 december 2017 tot en met 24
januari 2018 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’.
U kunt het bestemmingsplan en de
overige stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 15 november 2018 tot en met donderdag 27
december 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.
BPkasteeloijen2017-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 15 november 2018 tot en met 27 december
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 27
december 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 28 december 2018. Maar het
bestemmingsplan treedt nog niet
in werking als er iemand vóór 28
december 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 de heer C. Cortenbach van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, via telefoonnummer
14 0412.
BESTEMMINGSPLAN EN HOGERE
WAARDE ‘ONTWIKKELINGENPLAN
BUITENGEBIED OSS - 2018’
De gemeenteraad van Oss heeft op 4
oktober 2018 het bestemmingsplan
‘Ontwikkelingenplan Buitengebied
Oss - 2018’ vastgesteld. Burgemeester
en wethouders van Oss hebben op 14
augustus 2018 een hogere waarde
vastgesteld. Hieronder staat wat
dit betekent. Ook leest u wat u kunt
doen als u het niet eens bent met

het bestemmingsplan of de hogere
waarde.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
ruimtelijke functies (‘bestemming’)
een gebied, terrein of een perceel
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.
Waar gaat het bestemmingsplan
‘Ontwikkelingenplan Buitengebied
Oss - 2018’ over?
Het bestemmingsplan ‘Ontwikkelingenplan
Buitengebied
Oss
- 2018' gaat over 21 planlocaties verspreid over het buitengebied van de
gemeente Oss. Het ontwerpbestemmingsplan maakt voor deze planlocaties nieuwe ontwikkelingen mogelijk.
De volgende locaties zijn in dit
bestemmingsplan opgenomen:
Bendelaar 1 te Deursen-Dennenburg;
Berghemseweg 15 te Herpen; Berghemseweg 18 te Herpen; Bergstraat
2 te Geffen; Bieskamp 4 te Herpen;
Elleboogstraat 1 te Deursen-Dennenburg; Hoefstraat 15 te Herpen; Hoolbeemdweg 51 te Oss; Luistenstraat 6
te Haren; Lutterstraat 6 te Lithoijen;
Mikkeldonkweg 12 te Oss; Oude Baan
10 te Geffen; Oude Molenweg 7 te
Herpen; Rulstraat 3 te Megen; Sassenstraat 28 te Oijen; Spitsbergerweg
23 te Oss; Spitsbergerweg 3 te Oss;
Valkseweg 27 te Lithoijen; Vlierstraat
2B te Oijen; Vorstweg 1 te Maren-Kessel; Vreestraat 12 te Geffen.
Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van 11 januari 2018 tot en met 21
februari 2018 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’.
Wat houdt het besluit hogere
waarde in?
De Wet geluidhinder regelt hoeveel
geluid er bij woningen mag zijn door
het verkeer op een weg of spoorweg
of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluid
toestaan. Burgemeester en wethouders nemen daar dan een apart
besluit over. Dit heet een ‘besluit
hogere waarde’. In dit geval veroorzaakt het spoorverkeer op het spoortraject Nijmegen-‘s-Hertogenbosch
te veel geluid voor een toekomstige
woning aan de Elleboogstraat 1 in
Deursen-Dennenburg. Hiervoor heeft
het college van burgemeester en wethouders een besluit hogere waarde
genomen.
U kunt het bestemmingsplan, het
besluit hogere waarde en de overige
stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 15 november 2018 tot en met donderdag 27
december 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’
• het besluit van burgemeester en
wethouders over de hogere waarde
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

Wijk- en Dorpsraad
WIJKRAAD OSS NOORD-WEST
Op donderdag 15 november om 20.00 uur vergadert
wijkraad Oss Noord-West 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 27 sept. 2018
4. Spreekrecht
5. Wijkstichting
6. Gemeente Oss
7. Wijkraad
8. Thema: Multifunctionele Accommodatie
9. Rondvraag
Spreekrecht graag vooraf bij de voorzitter aanvragen of via
wijkraadossnoordwest@gmail.com.
DORPSRAAD HERPEN
Op dinsdag 20 november om 20.00 uur vergadert dorpsraad Herpen in ’t Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en welkom
2. Vaststellen verslag openbare vergadering 18 sept. 2018
3. Mededelingen.
- Korte uitleg van alle lopende zaken
- Woningbouw
- Ingekomen en uitgaande stukken
4. Presentatie Maashorst:
Het programmabureau geeft een algemene presentatie
met beeldmateriaal. De heer Geert Versteijlen, voorzitter
van de Stichting Maashorst in Uitvoering licht mondeling toe. De hoofdlijnen van deze presentatie is aan de
ene kant de natuurontwikkeling en aan de andere kant
de recreatie en toerisme/economie. Het wordt een interactieve bijeenkomst, dus is er veel ruimte voor het stellen van vragen.
5. Subsidieaanvragen
6. Rondvraag
7. Sluiting
Spreekrecht graag vooraf bij de voorzitter aanvragen.

ber 2018 tot en met 27 december
2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde,
én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarde. 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.

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.
BPontwikklbpbg2018-VG01

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 27
december 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.

Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan en/
of het besluit hogere waarde?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere
waarde? 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 15 novem-

Wanneer treden het
bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde in werking?
Het bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde treden in werking op
28 december 2018. Maar ze treden
nog niet in werking als er iemand
vóór 28 december 2018 een verzoek
om voorlopige voorziening indient.
De inwerkingtreding hangt dan af
van de uitspraak van de Voorzienin-

genrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer M. ter Avest
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
Ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging
1 - Buitengebied Maasdonk,
herziening Kraaijeven/Leiweg ong.
Geffen’, Oss
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1 - Buitengebied
Maasdonk, herziening Kraaijeven/
Leiweg ong. Geffen’. Hieronder staat
waarover het ontwerpwijzigingsplan
gaat en hoe u kunt reageren.
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.
Waar gaat het
ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1
Kom Geffen - 2018’ over?
Initiatiefnemer wil een woning bouwen op een zelfbouwkavel in het
gebied Geffen Oss. In het geldende
bestemmingsplan
‘Buitengebied
Maasdonk, herziening Kraaijeven/
Leiweg ong. Geffen’ is hiervoor een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Met een wijzigingsplan kunnen wij
medewerking verlenen.
U kunt het ontwerpwijzigingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 15 november
tot en met woensdag 26 december
2018 de volgende stukken bekijken:
• het ontwerpwijzigingsplan
• andere stukken over het ontwerpwijzigingsplan, zoals de toelichting
U kunt deze stukken bekijken:
• op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl
• (op papier en digitaal) bij de
Vervolg op pagina 3

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss
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Basisschool ’t Schrijverke blijft
op huidige plek in Herpen

Onderzoek om
communicatie over zorg en
welzijn te verbeteren
Kunt u makkelijk vinden
waar u moet zijn met een
hulpvraag? Weet u hoe u in
contact komt met het Sociaal Team van uw wijk of
dorp? Of waar activiteiten
zijn in uw buurt? Zoekt u
deze informatie op internet?
Stuurt u liever een mail of
belt u op? En wie belt u dan?
Dat wil de gemeente Oss

Vervolg van pagina 2

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 ontwerpwijzigingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://bestemmingsplan.oss.
nl/RO-online/0828
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
WZ1kraaijevnonggff-ON01
U kunt reageren op het
ontwerpwijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan. Uw reactie noemen we
een zienswijze. U kunt reageren van
donderdag 15 november tot en met
woensdag 26 december 2018. U kunt
dit schriftelijk doen of mondeling. Let
op: u kunt niet per e-mail reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maak
hiervoor dan op tijd een afspraak met
de heer R. van de Rakt van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur
dan een brief aan:
Het college van burgemeester en
wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over het
ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1 Buitengebied Maasdonk, herziening
Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen’ gaat.
Geef ook aan waarom u het wel of
niet eens bent met het ontwerpwijzigingsplan.
Wat gebeurt er na het
ontwerpwijzigingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpwijzigingsplan. Het college stelt waarschijnlijk in het 1e kwartaal van
2019 het definitieve wijzigingsplan
vast. Het college neemt dan ook een
besluit over uw zienswijze.
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.
OVEREENKOMST Valkseweg 25,
Lithoijen
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?
Eigenaar van het voormalig agrarisch
perceel wil de agrarische bestemming wijzigen in een woonbestemming. De agrarische activiteiten zijn
inmiddels al enige tijd gestopt. De
gemeente heeft in een overeenkomst
afspraken gemaakt met de initiatiefnemer van dit plan. Dit zijn afspraken
over wie de kosten voor de plannen
betaalt, planschade, de compensatie
en de inrichting 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 15 november 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

graag van u weten. Doe mee
en vul het onderzoek in op
www.oss.nl/vragenzorg. Het
kost zo’n 10 minuten van uw
tijd. Met de uitkomsten van
het onderzoek kunnen wij
de communicatie over zorg
en welzijn in de gemeente
Oss verbeteren.
www.oss.nl/vragenzorg

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.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende melding hebben ontvangen:
Oss
• Amelsestraat 7, Duits Beelden, voor
het oprichten van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Galliershof 24, Cleancare24, voor
het oprichten van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Gasstraat-Oost 30F, Knalkoning,
voor het veranderen van een bedrijf.
Melding Activiteitenbesluit.
• Rijnstraat 12, Jongeneel Oss, 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
• Boterbloem 54 UNIT, het plaatsen
van een woonunit aan de Boterbloem 54, verzonden op 6-11-2018, 2.
• Koolzaadweg - kavel W8, het bouwen van een woning met bedrijfsruimte, ingediend op 1-11-2018, 1.
• Willandstraat 34, het verplaatsen
van de inrit, verlengd op 10-9-2018,
1.
Demen
• St. Wilbertstraat 2, de aanleg van
nutsvoorzieningen, ingediend op
18-10-2018, 1.
Geffen
• Bergstraat 2A, het tijdelijk plaatsen
van een porto cabin unit, verlengd
op 10-9-2018, 1.
• De Wan 14, het uitbreiden van een
woonhuis met berging en overkapping, verzonden op 5-11-2018, 2.
• De Wisboom 6, het uitbreiden van
de woning door middel van een
erker, ingediend op 2-11-2018, 1.
Herpen
• Beemdenweg, de versteviging van
de brug bij de Beemdenweg, ingediend op 24-10-2018, 1.
• Schaijkseweg 12 VB16, het uitbreiden van een vakantiewoning, verzonden op 6-11-2018, 2.
Huisseling

De gemeente Oss en het
schoolbestuur Stichting Optimus hebben besloten dat
basisschool ‘t Schrijverke in
Herpen op de huidige plek
blijft.

Op woensdag 7 november presenteerden zo’n 32 HAS-studenten het eindresultaat van hun minor-opdracht Energietransitie. Zij spraken met wethouder Johan van der Schoot over
hun bevindingen. De studenten werden tijdens hun opdracht
begeleidt door: Ammanu Led Intelligence, Kemkens Installatietechniek, Escoss Energiecollectief, BrabantWonen, ZLTO Oss –
Den Bosch, Energie Coöperatie Oss en Global Goals Oss.
• Hoekstraat, het plaatsen van 24
zonnepanelen, ingediend op 27-102018, 1.
Lith
• Valkappel ong., het plaatsen van
een tijdelijke woonunit (kavel 37),
ingediend op 7-11-2018, 1.
Maren-Kessel
• Van Irhovenstraat 9, het plaatsen
van een bijgebouw met overkapping, verzonden op 8-11-2018, 2.
Megen
• Dr. Baptiststraat 26, het renoveren
van het dak, verzonden op 6-11-2018,
2.
Oijen
• Hoogveldsestraat 9, het verharden
van een bestaand pad met straatklinkers, ingediend op 28-10-2018, 1.
• Hoogveldsestraat 9, het verharden
van een bestaand pad met straatklinkers, verzonden op 5-11-2018, 2.
Oss
• De Maasvallei 107, het realiseren
van een tochtportaal, ingediend op
31-10-2018, <1.
• Havenstraat en Ijsselstraat (westzijde Havenstraat) en Kuipers-Rietbergstraat (oostzijde) , het kappen
van 51 bomen, ingediend op 2-112018, 1.
• Kortfoortstraat 32, het ombouwen
van de garage tot mantelzorgwoning, ingediend op 8-11-2018, 1.
• Leygraaf 311, het verbouwen van de
woning, verzonden op 6-11-2018, 2.
• Oostenakkerstraat 11, het plaatsen
van een windmolen, verzonden op
8-11-2018, 2.
• Oss, sectie M, nr. 881, het aanleggen
van een poel en landschappelijke
beplanting, ingediend op 6-11-2018,
1.
• Raadhuislaan 26, het aanpassen
van de brandwerende scheidingen
(compartimenten), verzonden op
9-11-2018, 2.
• Randmeer 18, het plaatsen van een
nieuw hekwerk, verzonden op 8-112018, 2
• Randmeer 6, een oprichtingsvergunning in verband met het uitbreiden van de opslaghoeveelheid
in een PGS 15 opslag, verzonden op
7-11-2018, 4.
• Sterrebos 60 t/m 780, renovatie
kopgevels Sterrebosflat, verzonden
op 5-11-2018, 2.
• Willem Ii-Laan 12, het vervangen
van het kozijn van de erker, verzonden op 9-11-2018, 2.
Ravenstein
• Ravenstein, sectie E nr. 201, het kappen van 1 kastanjeboom, ingediend
op 24-10-2018, 1.
• Maasdijk 36, herbouwen van Maasdijk 36 te Ravenstein, verzonden op
8-11-2018, 2.
• Sectie A, nr. 66, het verwijderen van
een aarden wal en het bouwen van
een brug, ingediend op 23-10-2018, 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 15 november 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 3 december om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan
2 in Oss. Laat ons voor 28 november
even weten dat u komt. U moet dat
doorgeven aan balie Bouwen, Milieu
en Leefomgeving, telefoon 14 0412.

Beste keus
De afgelopen jaren hebben
schoolbestuur en gemeente
samen gezocht naar mogelijkheden voor nieuwbouw van ’t
Schrijverke op een andere plek
in Herpen. De mogelijke ande-

re plekken zijn óf niet veilig óf
niet gezond, waardoor uiteindelijk de huidige locatie als
beste keus overblijft.
Blik op de toekomst
Optimus en de gemeente Oss
gaan nu samen verder kijken
hoe de huidige locatie er in
de toekomst uit moet zien.
Ook de inrichting van het
schoolterrein en de omgeving
nemen we mee in onze toekomstplannen.

Kaars van Solidariteitsfonds
Oss

Het solidariteitsfonds heeft
een mooie kaars voor de feestdagen ontwikkeld. Afgelopen
vrijdag kreeg de burgemeester een kaars van de heer Boer.
Op de kaars staat het logo van
gemeente Oss. Het solidariteitsfond Oss is sinds eind
2016 een samenwerkingsverband van: de Paaskerk, Titus
Brandsmaparochie, de Seni-

orenraad en stichting Met
elkaar. Het Solidariteitsfonds
helpt mensen in acute financiële nood. Inwoners kunnen
hun solidariteit met deze
mensen tonen door een gift
aan het Solidariteitsfonds.
www.metelkaaross.com/
solidariteitsfonds

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 15 november
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. >
Burgers > Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD
Herziene Programmabegroting 2018 en de Ontwerp
Programmabegroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief
2020-2022 van de Omgevingsdienst Brabant
Besluit: Unaniem aangenomen
7.a en 7.b Programmabegroting 2019-2022 en Nota reserves
2018
Besluit: geamendeerd aangenomen. (Voor: VDG, CDA, VVD,
Beter Oss, GroenLinks, Tegen: SP, D66, PvdA, LOF)
Stemverklaringen:
SP: De fractie heeft een aantal voorstellen ingediend die bepalend waren of de fractie voor of tegen de begroting zou stemmen. Op voor de fractie belangrijke onderdelen was er geen
opening. De fractie betreurt dit, het had een historische avond
kunnen worden, maar de fractie moet onder deze omstandigheden tegen de begroting stemmen.
LOF: De wijze waarop de onderbouwing van de OZB verhoging
is aangegeven en de onduidelijkheid over fondsvorming en de
besteding daarvan noodzaakt de fractie om tegen de begroting te stemmen.
D66: Er is weinig concreetheid over de Lievekamp, te weinig
cultuur in de begroting, de OZB verhoging waar geen plan
onder ligt, en onvoldoende aandacht voor toerisme in de
begroting, daarom zal de fractie tegen de begroting stemmen.
GroenLinks: De fractie waardeert de wijze waarop het College het gesprek aangaat met de gemeenteraad. Een uitzondering hierop was het optreden van wethouder van Orsouw.
Ook vindt de fractie het jammer dat de coalitiepartijen erg stil
zijn geweest in het debat. De fractie waardeert de veranderingen in de begroting en de openingen die de fractie ziet, en zal
daarom voor de begroting stemmen.
PvdA: De fractie heeft een aantal mooie dingen binnengehaald
bij de behandeling van de begroting. De fractie vindt echter
dat er onvoldoende keuzes worden gemaakt in de begroting.
Op grote ontwikkelingen staan vaak P.M. posten. De fractie
roept de raad en het college op om in de toekomst te kiezen.
De fractie zal tegen de begroting stemmen.
7.c-Najaarsbericht 2018 en vernieuwing systeem
risicomanagement
Besluit: aangenomen. (Voor: VDG, CDA, VVD, Beter Oss, Groen-

Officiële bekendmakingen
Links, Tegen: SP, D66, PvdA, LOF)
7.a-M.01 Motie SP integraal gezondheidsparagraaf
Besluit: aangenomen. (Voor: VDG, D66, GroenLinks, VVD, CDA,
Beter Oss, PvdA, SP, Tegen: LOF )
7.a-M.02 Motie SP onafhankelijke cliënt ondersteuning
Besluit: verworpen. (Voor: SP, D66, Tegen: VDG, LOF, GroenLinks,
VVD, CDA, Beter Oss, PvdA )
7.a-M.03 Motie SP D66 toegankelijke zwemdiploma’s
Besluit: verworpen (Voor: SP, D66 Tegen: PvdA, Beter Oss, CDA,
VVD, GroenLinks, LOF, VDG)
7.a-M.04 Motie SP GroenLinks PvdA D66 integraal beleid
multicultureel diversiteit
Besluit: verworpen. (Voor: SP, D66, GroenLinks, PvdA, LOF, Tegen:
VDG, VVD, CDA, Beter Oss )
7.a-M.05 Motie SP PvdA D66 gelijke behandeling voor
verenigingen uit Osse kernen
Besluit: verworpen. (Hoofdelijke stemming: Voor: 15 Tegen: 22)
7.a-M.06 Motie SP PvdA gratis milieustraat
Besluit: Verworpen. (Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, Tegen: LOF,
VDG, VVD, CDA, Beter Oss )
7.a-M.07 Motie VDG, VVD, CDA en Beter Oss Visie van Oss op de
Maashorst
Besluit: aangenomen. (Voor: VDG, VVD, CDA, Beter Oss, Tegen:
SP, PvdA, GroenLinks, LOF, D66 )
Stemverklaringen:
GroenLinks: De fractie kan zich wel vinden in de opdracht van
de motie, maar de fractie is het er niet mee eens dat de overwegingen in de motie niet belangrijk zijn. De fractie is het
oneens met de overweging dat de Maashorst een recreatiegebied is.
SP: De fractie is van mening dat een raad die zo verdeeld is over
deze motie (overwegingen en constateringen) de wethouder
geen goede steun in de rug geeft.
7.a-M.08 Motie D66 Werkervaringsplaats Schadewijk
Besluit: aangenomen. (Voor: VDG, D66, LOF, VVD, GroenLinks,
CDA, Beter Oss, Tegen: SP, PvdA )
7.a-M.09 Motie D66 Investeren in binnensport
Besluit: Verworpen. (Voor: D66, PvdA, Tegen: SP, VDG, CDA, VVD,
Beter Oss, GroenLinks, LOF )
7.a-M.10 Motie D66 Inzamelen luiers
Ingetrokken
7.a-M.11 Motie PvdA SP GroenLinks Best Practices

Raad en Daad
afvalinzameling
Besluit: unaniem aangenomen
7.a-M.12 Motie PvdA SP VVD D66 Oss innoveert
Besluit: unaniem aangenomen
7.a-M.13 Motie LOF Fietsen in de binnenstad
Besluit: verworpen. (Voor: LOF, GroenLinks, Tegen: SP, PvdA,
Beter Oss, CDA, VVD, D66, VDG )
7.a-M.14 Motie Cameratoezicht
Besluit: verworpen. (Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, LOF, Tegen:
VDG, CDA, VVD, Beter Oss )
7.a-A.01 Amendement SP Thuiszorg
Besluit: Verworpen. (Voor: SP, D66, PvdA, Tegen: Beter Oss, CDA,
VVD, GroenLinks, LOF, VDG )
7.a-A.02 Amendement CDA D66 VDG VVD Beter Oss SP PvdA
GroenLinks LOF uitvoering Hart Veilig Oss
Besluit: unaniem aangenomen
7.a-A.03 Amendement D66 PvdA instellen van een
innovatiepot VO voor cultuureducatie leerlingen VO
Besluit: aangenomen. (Voor: Beter Oss, SP, CDA, PvdA, GroenLinks, VDG, D66, Tegen: LOF, VVD )
7.a-A.04 Amendement D66 SP PvdA invulling cultuurfonds
Besluit: unaniem aangenomen
7.a-A.05 Amendement D66 Toeristische recreatie
Besluit: Verworpen. (Voor: D66, Tegen: SP, VDG, CDA, VVD, Beter
Oss, GroenLinks, PvdA, LOF )
7.a-A.06 Amendement D66 Nota Reserves Investeringsfonds
stadshart
Besluit: verworpen. (Voor: D66, SP, Tegen: VDG, CDA, VVD, Beter
Oss, GroenLinks, PvdA, LOF )
7.a-A.07 Amendement PvdA SP Evenwichtige verhoging OZB
Besluit: verworpen. (Voor: PvdA, SP, Tegen: VDG, CDA, VVD, Beter
Oss, D66, GroenLinks, LOF )
7.a-A.08 Amendement PvdA SP Toezicht bij fietsenstallingen
Ingetrokken
7.a-A.09 Amendement LOF GroenLinks
Evenementencoördinator
Ingetrokken
7.a-A.10 Amendement LOF subsidie Winterland
Ingetrokken

