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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

nummer 22, woensdag 29 mei 2019

Fietsverbod voetgangersgebied
van het centrum Oss
Vanaf 1 juni 2019 geldt er
(weer) een fietsverbod in het
voetgangersgebied van het
centrum van Oss.

Waarom een verbod?
Er is te veel overlast voor de
voetgangers. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat ongeveer de helft van de bezoekers
in het centrum van Oss overlast ervaart van fietsers.
Fietsers welkom met fiets aan
de hand
U mag nog wel uw fiets parkeren in het centrum. Daarom
laten we de ‘fietsnietjes’ in het
voetgangersgebied staan. En
u mag uw fiets ook op andere plaatsen parkeren. U kunt
dus met de fiets aan de hand
lopen en uw fiets parkeren bij
een winkel. Uit onderzoeken
blijkt namelijk dat ongeveer
de helft van de bezoekers vindt
dat fietsen in het centrum níet
verboden moet worden. Zij
ervaren namelijk géén overlast
van de fietsers. Door alleen het

fietsen te verbieden, maar wel
het fiets parkeren toe te staan
komen we tegemoet aan de
wensen van mensen die de
fiets graag het centrum mee
in willen nemen.

• aangepast aan de handicap
van de gebruiker;
• niet breder zijn dan 1,10
meter;
• geen bromfiets of snorfiets
zijn.

Op welke tijden geldt het
fietsverbod?
Het fietsverbod geldt van
maandag t/m zondag van
11.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 11.00 t/m 21.00
uur. We communiceren dit
duidelijk met borden in de
Molenstraat, Walstraat, Heuvel, Meierijse Kar, Terwaenen,
Varkensmarkt,
Peperstraat,
Monsterstraat,
Kerkstraat,
Kruisstraat en Houtstraat.

Opnieuw een ontheffing
aanvragen
Heeft u eerder een ontheffing gehad voor het fietsen
in het centrum? En wilt u die
nu weer aanvragen? Wij hebben (vanwege uw privacy) uw
gegevens niet bewaard. Daarom vragen we u om contact
met ons op te nemen, telefoon
14 0412.

Gehandicaptenvoertuigen
hebben vrijstelling van het
fietsverbod
Gehandicaptenvoertuigen,
zoals een scootmobiel, duofiets of driewielfiets mogen
wel gebruik maken van het
voetgangersgebied. Het gaat
om voertuigen die zijn:

Duurzaam Wonen Spreekuur
op de volgende donderdagen:
4 juli, 1 augustus, 5 september,
3 oktober, 7 november en 12
december.

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.

Vooraf inschrijven
Voor het spreekuur moet u
vóór dinsdag 4 juni inschrijven
via www.brabantwoontslim.
nl/spreekuuross.
Lage energiekosten en stroom
besparen willen we allemaal.
Maar hoe doet u dat? Wat is
mogelijk met uw woning? Wat
kunt u nu doen met het oog
op de toekomst? Waar moet u
beginnen met isoleren, leggen
van zonnepanelen? Met deze
vragen kan de adviseur van
energieloket Brabant Woont
Slim helpen. Op donderdag 6
juni van 18.00 – 20.00 uur is er
een Duurzaam Wonen Spreekuur. Dit spreekuur is gratis in

het gemeentehuis van Oss.
Eerste donderdag van de
maand
Op de eerste donderdag van
de maand is er een Duurzaam
Wonen Spreekuur. In een
gesprek van een half uur geeft
de adviseur terugkoppeling op
uw vraag over uw woning. Of
het nu om isoleren of om zonnepanelen gaat, uw overwegingen kunt u aan deze expert
voorleggen. De spreekuren zijn

Mari Nelissen ontvangt een Osje
van Verdienste
Op 20 mei 2019 kreeg Mari
Nelissen bij zijn afscheid als
voorzitter van de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken een
Osje van Verdienste van burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans.

Verdiensten
Mari Nelissen heeft gewerkt
als bibliothecaris in diverse
Brabantse bibliotheken. Ook
is hij regiodirecteur geweest
bij de Provinciale Bibliotheek
Centrale en in 1990 werd hij
directeur van bibliotheek Oss.
Als voorzitter van de Noord

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten
6 juni 2019

Donderdag 6 juni

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

Voor het eerst een ontheffing
aanvragen?
Heeft u eerder geen ontheffing gehad, maar denkt u dat
u daar wel voor in aanmerking
komt? Op dit moment kunt u
geen ontheffing aanvragen.
Hou Oss Actueel, www.oss.nl
en de lokale media in de gaten
voor het laatste nieuws hierover.

Oost Brabantse Bibliotheken
was hij eindverantwoordelijke
voor het bibliotheekwerk in
de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Landerd en Bernheze.
De heer Nelissen heeft zich ook
ingezet voor Osse organisaties
en verschillende evenementen
zoals De Muzelinck, De Groene
Engel, Popcollectief, Kunstorganisatie Oss en Fantastival.
Het Osje van Verdienste is één
van de officiële onderscheidingen van de gemeente Oss
om de inzet van personen
voor de Osse gemeenschap te
waarderen.

www.brabantwoontslim.nl

Podiumbijeenkomst

Op 6 juni om 19.00 uur is er weer een podiumbijeenkomst
in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. Onderwerpen
die we deze keer bespreken zijn:
• Walkwartier
• Laat mij staan, voor een groen Oss van de toekomst
• ICT – beleid
• Warmtevisie Oss - Oss aardgasvrij – Waarom? Hoe? Wanneer?
• Recreatie & Toerisme en erfgoed – waar staan we?
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.

Oss krijgt herinneringsmonument
Gemeente Oss krijgt een herinneringsmonument
dat
troost biedt aan Ossenaren
die een kind hebben verloren.
Het monument komt te staan
in het Elzeneindpark bij de
Coornhertstraat/Joost van den
Vondellaan. Onthulling van
het monument is op vrijdag
20 september 2019.
Behoefte aan monument
De gemeente Oss wil ouders
van overleden kinderen een
waardevolle plek geven om
troost te vinden in hun verdriet. Het Elzeneindpark is
daar zeer geschikt voor. Aanleiding voor dit monument is
het spoorongeval van 20 september 2018 dat aan vier Osse
kinderen het leven kostte.
Burgemeester
Buijs-Glaudemans: ‘In de dagen na het
spoorongeval deelden vele
Ossenaren hun eigen verhaal en gaven aan behoefte
te hebben aan een plek waar

ze troost kunnen vinden. Het
monument krijgt de naam
Vlinderboek en is er straks voor
iedereen uit onze gemeente
die een kind mist.’

Elzeneindpark
Het monument komt te staan
in het Elzeneindpark bij de
Coornhertstraat/Joost van den
Vondellaan. Het is een mooie
groene en rustige plek. We
hebben ook de locatie station
West bekeken, maar daar was
veel omgevingsgeluid.
Monument Vlinderboek
Het monument vertelt het
verhaal over de emoties bij
het verlies van een kind. Bij dit
proces van jaren heeft de vlinder een belangrijke rol. Deze
geeft uiteindelijk weer enige
kleur aan het leven. Daarom
de naam Vlinderboek.
Het monument is ruim een
meter hoog en is zo ontwor-

pen dat het goed past in het
groen en de ruimte van het
Elzeneindpark. Het definitieve
ontwerp van het herinneringsmonument is nog niet klaar.
We kunnen er nog geen tekening van laten zien.
Vergunningsaanvraag
Voor de plaatsing van het
monument vragen we een
vergunning aan. We verwachten dat we de aanvraag in
juni indienen. Meer informatie over de onthulling van het
herinneringsmonument van
vrijdag 20 september volgt.

Volg ons

op Twitter:

@GemeenteOss
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

VESTIGING VOORKEURSRECHT
GEMEENTEN ARTIKEL 5 (WVG)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss maken op grond van
artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat
de gemeenteraad op grond van het
bepaalde in artikel 5 van de Wvg
op 23 mei 2019 hebben besloten,
gronden aan te wijzen als gronden
waarop de artikelen 10 tot en met 15,
24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De
bewuste gronden zijn gelegen ten
westen van de kern Oss tussen de
Brandstraat, de Kleinussenstraat en
de Amsteleindstraat.
Het besluit van de gemeenteraad
(PDMS-3800578) ligt samen met bijbehorende bijlagen, het kadastrale
overzicht en een lijst met daarop de
aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, met ingang van 30 mei 2019
ter inzage op het gemeentehuis van
Oss aan de Raadhuislaan 2 in Oss. U
kunt de stukken hier inzien tijdens
de reguliere openingstijden van het
gemeentehuis.
Het voorkeursrecht geldt voor een
termijn van drie jaar en treed in werking op donderdag 30 mei (één dag
na de publicatie van het collegebesluit in de Staatscourant).
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken,
ingaande de dag na dagtekening
van deze bekendmaking, tegen de
aanwijzing bezwaar maken door een
bezwaarschrift in te dienen bij de
gemeenteraad van de gemeente Oss,
Postbus 5, 5340 BA Oss. Belanghebbenden die reeds bezwaar hebben
gemaakt tegen het collegevoorstel
van 2 april hoeven niet opnieuw
bezwaar te maken. Conform artikel
6, lid 3 Wvg wordt dit bezwaar mede
geacht te zijn gericht tegen het
besluit van de gemeenteraad.
Voorlopige voorziening
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een
voorlopige voorziening te vragen
bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Oost-Brabant (bestuursrechter) te ’s-Hertogenbosch.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht
heeft tot gevolg dat een eigenaar
van of een beperkt gerechtigde tot
een aangewezen perceel(sgedeelte),
wanneer deze de grond of het
beperkt recht wenst te vervreemden,
de grond eerst aan de gemeente te
koop moet aanbieden. De gerechtigden ontvangen een dezer dagen bij
aangetekende brief bericht over de
inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met dhr. Schoonen, afdeling Vastgoed, 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.
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:
Berghem
• Jubileumweekend 55 jaar bestaan
Stichting Carnaval Berghem, op het
Meester Gielenplein, 3 mei 2019. Het
evenement is op 27 september 2019
van 17:00 uur tot 02:00 uur, 28 september 2019 van 11:00 uur tot 17:00
uur, 28 september 2019 van 19:00
uur tot 02:00 uur, 29 september
2019 van 09:30 uur tot 15:00 uur.

Geffen
• Effe noar Geffe, de gehele kom van
Geffen, 30 april 2019. Het evenement is op 31 augustus 2019 van
18:00 uur tot 02:00 uur, 1 september 2019 van 10:00 uur tot 22:00
uur.
• Verkeersveiligheidsdag
VVN,
Dorpsplein 27, 3 mei 2019. Het
evenement is op 23 juni 2019 van
08:00 uur tot 18:00 uur.
Herpen
• Zeskamp Herpen 2019, De Beers 1,
19 mei 2019. Het evenement is op
13 juli 2019 van 09:00 uur tot 23:00
uur.
• Klein Kamp 2019, op de Schaijkseweg (Herperduin), 3 mei 2019.
Het evenement is op 12 augustus
2019 van 09:00 uur tot 17:00 uur,
13 augustus 2019 van 09:00 uur
tot 17:00 uur, 14 augustus 2019 van
09:00 uur tot 17:00 uur.
• Indianenkamp 2019, op de zandvlakte in het bosgebied Herperduin, 23 april 2019. Het evenement
is op 4 augustus 2019 van 14:00 uur
tot 18:00 uur, 5 augustus 2019 van
09:00 uur tot 16:30 uur, 6 augustus 2019 van 09:30 uur tot 16:30
uur, 7 augustus 2019 van 09:30 uur
tot 16:30 uur, 8 augustus 2019 van
09:30 uur tot 20:00 uur.
Lith
• Kinder Vakantie Week Lith, in
de Hertog Janstraat, 1 mei 2019.
Het evenement is op 4 augustus
2019 van 11:00 uur tot 17:00 uur, 5
augustus 2019 van 09:00 uur tot
21:00 uur, 6 augustus 2019 van
09:00 uur tot 17:00 uur, 7 augustus
2019 van 09:00 uur tot 17:00 uur,
8 augustus 2019 van 09:00 uur
tot 22:00 uur, 9 augustus 2019 van
09:00 uur tot 17:00 uur, 10 augustus 2019 van 09:00 uur tot 01:00
uur.
• Expeditie Zuiderwaterlinie, wandel-event met aankomst op de
Markt in Lith, 25 april 2019. Het
evenement is op 27 juni 2019 van
20:00 uur tot 22:00 uur.
Megen
• Beachvolleybaltoernooi met buitensoos, paardenbak aan de Beukenstraat, 14 mei 2019. Het evenement is op 18 augustus 2019 van
10:00 uur tot 21:00 uur.
Oss
• Liberation Obstacle Run, bij de Geffense Plas, 14 mei 2019. Het evenement is op 12 september 2019 van
08:30 uur tot 17:30 uur, 13 september 2019 van 08:30 uur tot 17:30
uur, 14 september 2019 van 09:00
uur tot 19:30 uur, 15 september
2019 van 09:00 uur tot 19:30 uur,
16 september 2019 van 08:30 uur
tot 17:30 uur, 17 september 2019
van 08:30 uur tot 18:30 uur.
• Eventing 2019 - Oss Nationaal, bij
de Geffense Plas, 14 mei 2019. Het
evenement is op 7 september 2019
van 08:00 uur tot 20:30 uur, 8 september 2019 van 08:00 uur tot
20:30 uur.
• Living Statues Festival Oss, in het
centrum, 14 mei 2019. Het evenement is op 25 augustus 2019 van
12:00 uur tot 18:00 uur.
• Kermis Oss 2019, in het centrum van
Oss, 30 april 2019. Het evenement is
op 15 augustus 2019 van 13:00 uur
tot 01:00 uur, 16 augustus 2019 van
13:00 uur tot 01:00 uur, 17 augustus
2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur,
18 augustus 2019 van 13:00 uur tot
01:00 uur, 19 augustus 2019 van
13:00 uur tot 01:00 uur, 20 augustus
2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur, 21
augustus 2019 van 13:00 uur tot
01:00 uur.
• KAKO Kindervakantieweek, in het
Elzenhoekpark (op het terrein
naast en achter de kinderboerderij), 25 april 2019. Het evenement
is op 15 juli 2019 van 10:00 uur tot
16:00 uur, 16 juli 2019 van 10:00
uur tot 16:00 uur, 17 juli 2019 van
10:00 uur tot 16:00 uur, 18 juli 2019
van 10:00 uur tot 01:00 uur, 19 juli
2019 van 08:00 uur tot 13:00 uur.
• Osse Kermisfeesten, op de Eikenboomgaard, 3 mei 2019. Het evenement is op 15 augustus 2019 van
20:00 uur tot 01:00 uur, 16 augustus 2019 van 20:00 uur tot 02:00
uur, 17 augustus 2019 van 20:00
uur tot 02:00 uur, 18 augustus
2019 van 15:00 uur tot 01:00 uur,
19 augustus 2019 van 20:00 uur tot
01:00 uur, 20 augustus 2019 van
15:00 uur tot 01:00 uur, 21 augustus 2019 van 20:00 uur tot 01:00
uur.
• FC Schadewijk 5-jarig jubileum
toernooi, Scheldestraat 31, 24 april
2019. Het evenement is op 6 juli
2019 van 11:00 uur tot 02:00 uur.
Ravenstein
• Sun Grooves Spanje, ‘T Laantje 1,
13 mei 2019. Het evenement is op
24 augustus 2019 van 14:00 uur tot
02:00 uur.

VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Lith
• Zeskamp Lith 2019, op Sportpark De
Akkeren, 23-5-2019. Het evenement
is op 9 juni 2019 van 08:00 uur tot
01:00 uur.
Oss
• De intocht gala 2019 van het Hooghuis Zuid/West, Eikenboomgaard
8, 24-5-2019. Het evenement is op
4 juni 2019 van 19:00 uur tot 21:30
uur.
• Muziekboulevard 2019 (Kerkstraat),
in de Kerkstraat, 20-5-2019. Het
evenement is op 30 mei 2019 van
16:00 uur tot 00:00 uur.
• Play-offs halve finale TOP Oss, Martin Luther Kingplein 3, 20-5-2019.
Het evenement is op 19 mei 2019
van 11:00 uur tot 16:00 uur.
• De intocht gala 2019 van het Mondriaan College, Molenstraat 81, 24-52019. Het evenement is op 7 juni
2019 van 20:00 uur tot 21:30 uur.
• Elzeneindfestijn, op De Elzenhoek
en speeltuin Elckerlyc, 22-5-2019.
Het evenement is op 17 augustus
2019 van 11:00 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 in 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.

Bestemmingsplannen
’BESTEMMINGSPLAN ‘MAASDIJK 61,
NEERLANGEL’
De gemeenteraad van Oss heeft op
11 april 2019 het bestemmingsplan
‘Maasdijk 61, Neerlangel’ 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
‘Maasdijk 61, Neerlangel’ over?
Het bestemmingsplan ‘Maasdijk
61, Neerlangel’ gaat over het perceel Maasdijk 61 in Neerlangel. Het
bestemmingsplan maakt naast
het agrarische bedrijf op het perceel enkele nieuwe ontwikkelingen
mogelijk, zoals 3 vakantiewoningen
en een theehuis. Ook wordt een
cultuurhistorische schuur op het
perceel Maasdijk 61 in Neerlangel
in gebruik genomen als bedrijfswoning. Hierdoor kan deze waardevolle schuur behouden blijven. De

huidige bedrijfswoning zal worden
aangeduid als plattelandswoning.
Dit maakt dat deze woning ook door
derden bewoond mag worden. Verder is de wens om een beroep aan
huis te gaan voeren (fotostudio).
Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van 27 september 2018 tot en met
7 november 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 30 mei 2019
tot en met woensdag 10 juli 2019 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.BPmaasdijk61nlaVG01
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 30
mei 2019 tot en met 10 juli 2019.
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.
Voor het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan geldt nog het
volgende. Het bestemmingsplan
laat onder andere recreatieve voorzieningen toe. Daardoor is afdeling
2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:
• u uw beroepsgronden in het
beroepschrift moet opnemen
• uw beroep niet-ontvankelijk wordt
verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen gronden indient, en
• u deze gronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunt aanvullen
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 10 juli 2019 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 11 juli 2019. Maar ze treedt
nog niet in werking als er iemand
vóór 11 juli 2019 een verzoek om
voorlopige voorziening indient. De
inwerkingtreding hangt dan af van
de uitspraak van de Voorzieningen-

Wijk- en Dorpsraad
DORPSRAAD LITH
Op woensdag 5 juni 2019 vergadert dorpsraad Lith. De vergadering begint om 20.00 uur in de MFA ‘De Snoeck’ in Lith.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Verslag vorige vergadering
3. Financiën:
- Subsidie verzoeken en toegekende subsidies
4. Glasvezel in Oss (buitengebied) met een toelichting door
Luc Visschers
5. Kernraad Lith
6. Kermissen
7. Mededelingen
8. Spreekrecht publiek
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
Wilt u spreken, meldt u voor de vergadering bij de voorzitter.
DORPSRAAD BERGHEM
Op woensdag 5 juni 2019 vergadert dorpsraad Berghem. De
vergadering begint om 19.30 uur in dorpshuis ‘De Berchplaets’,
aan de Sportstraat in Berghem.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Mevr. A. Zaadnoordijk, projectleider Centrumplan, is aanwezig om vragen te beantwoorden
3. Mededelingen van de wijkagent
4. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2019
5. Wat speelt er zoal in het dorp? Een nieuwe locatie voor het
Golfslagbad houdt de gemoederen bezig maar ook een
buitenboekenkast voor de liefhebbers. Wat nog meer?
6. Subsidies
7. Mededelingen van de afdeling gebiedsbeheer
8. Rondvraag
9. Sluiting
Wilt u spreken tijdens de vergadering, meldt u voor de vergadering bij de voorzitter. Na de vergadering is er tijd om ontspannen met de leden van de dorpsraad in gesprek te gaan
over onderwerpen, die u aan het hart gaan.

rechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw K. van
Rossem van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, via telefoonnummer
14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende melding hebben ontvangen:
Oss
• Orlando Di Lassostraat 10, Oss Halal
Food BV, voor het oprichten van
een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Rossinistraat 44, Stichting R44 Leeren Werkbedrijf, voor het oprichten
van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Singel 1940-1945 300, Gemeente
Oss locatie Ir. Diddewerf (Gemeentewerf), 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
• Waatselaarstraat 4, het bouwen van
een woning, verzonden op 23-52019, 2.
Geffen
• De Rosmolen, het kappen van 12
bomen aan de Wisboom en Rosmolen, verzonden op 20-5-2019, 2.
Herpen
• Molenstraat 29C, het bouwen van
een vrijstaande woning met bijgebouw, verzonden op 23-5-2019, 2.
Lith
• Lith, sectie A, nr. 4195 (Lithse Dijk
- Oijense Benedendijk), het aanbrengen van betongrasstenen voor
een parkeerstrook in de berm, ingediend op 24-4-2019, 1.
• Lithse Dijk 68A, het bouwen van
een balkon/terras, ingediend op
15-5-2019, 1.
• Moleneind 20, het bouwen van een
woning (kavel 91), verzonden op
22-5-2019, 2.
• Schoolweg, de reconstructie van
Schoolweg en het aanbrengen van
HWA riool en vervangen bestaand
gemengd riool, verzonden op 22-52019, 2.
• Zomerappel 17, het plaatsen van
een erfafscheiding, verzonden op
22-5-2019, 2.
Maren-Kessel
• Marense Dijk 24, het bouwen van
een carport, overkapping, berging
en vlonder, ingediend op 21-5-2019,
1.
• Provincialeweg 93, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit, ingediend op 19-5-2019, 1.
• Provincialeweg 97, het realiseren
van een mantelzorgwoning, ingediend op 20-5-2019, 1.
Oijen
• Zr. Mechelinastraat 16 Oijen (kvl 11),
het bouwen van een vrijstaande
woning, verzonden op 20-5-2019, 2.
• Oijense Benedendijk 56, het gedeeltelijk en geleidelijk ophogen van de
oprit, het plaatsen van keerwanden,
ingediend op 15-5-2019, 1.
Oss
• Allard van Herpenplein Herpen,
Hongerveldstraat Huisseling, GroVervolg op pagina 3
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testraat Oijen, ‘t Laantje Ravenstein,
Ussenstraat Oss, het kappen van 7
bomen, ingediend op 8-5-2019, 1.
• Bloembed 3, Het plaatsen van een
dakkapel, verzonden op 22-5-2019,
2.
• De Bongerd 84, het realiseren van
een dakkapel, verzonden op 23-52019, 2.
• Doelenstraat 23, het bouwen van
een extra hobbykamer, ingediend
op 5-5-2019, 1.
• Dommelstraat 49, het realiseren
van een extra inrit, ingediend op
20-5-2019, 1.
• Doorneindstraat 10A, het verbouwen/uitbreiden van een woning,
verzonden op 24-5-2019, 2.
• Gezellehof 22, het plaatsen van een
groene erfafscheiding, ingediend
op 17-5-2019, 1.
• Gielekespad 10, het aanmelden van het jaarlijks festival
Fatality , verlengd, 1. (dit is een
evenement,toch?)
• Habsburgstraat 25, het tijdelijk
plaatsen van camperboxen (verlenging tijdelijke vergunning), verzonden op 23-5-2019, 2. (twee keer?)
• Habsburgstraat 25, het tijdelijk
plaatsen van camperboxen (verlenging tijdelijke vergunnig), ingediend op 24-4-2019, 1.
• Hazelaarlaan, het kappen van 2
bomen, ingediend op 21-5-2019, 1.
• Hertogensingel 109, het renoveren
van het pand , ingediend op 21-52019, 1.
• Heuvel 5, het verbouwen van het
winkelpand, ingediend op 16-52019, 1.
• Kardinaal De Jongstraat 38, het wijzigingen van de bestaande handelsreclame, waarbij de entree wordt
verplaatst en een extra vluchtdeur
in de achtergevel wordt gemaakt,
verzonden op 20-5-2019, 2.
• Macharenseweg 20, het plaatsen
van de clubnaam op de gevel, ingediend op 16-5-2019, 1.
• Singel 1940-1945 250, het plaatsen
van rolluiken, ingediend op 15-52019, 1.
• Spaanderstraat 7, het realiseren
van een inrit, ingediend op 13-52019, 1.
• Waalkade 13, de opslag van ADR 8
goederen in gedeelte loods A en de
opslag van ADR 9 goederen, niet
milieugevaarlijk, onder een gedeelte van overkapping H, verzonden
op 22-5-2019, 4.
Ravenstein
• Landpoortstraat 8, het uitbreiden
van een woning, ingediend op 17-42019, 1.
• Schaafdries 12, het afwijken van de
voorgeschreven
milieucategorie,
verzonden op 22-5-2019, 2 (inclusief
melding art. 8.41 Wm).
TOELICHTING
1. Wij hebben de aanvraag
ontvangen of de beslistermijn
verlengd<P>
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 30 mei 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
17 juni om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 12 juni 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 <B>zes weken<P> indienen. Deze
termijn start de eerste dag nadat
de stukken ter inzage liggen. Vanaf
donderdag 30 mei liggen de stukken
<B>zes weken<P> 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.

Windpark Elzenburg - De Geer:
bestemmingsplan en omgevingsvergunningen
Op 21 mei 2019 nam het college van burgemeester en wethouders een belangrijk besluit
over het windpark Elzenburg
- De Geer.
Reacties op
ontwerpbestemmingsplan,
ontwerp omgevingsvergunning en MER
Van donderdag 7 maart tot
en met woensdag 17 april kon
u het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het aangevulde milieueffectrapport
inzien en reageren. Zo’n 18 personen hebben gereageerd. De
reactie van de gemeente hierop kunt u lezen op www.oss.
nl/windpark Waar nodig, hebben we het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunningen aangepast.
Bestemmingsplan
Op 21 mei hebben burgemees-

Belangrijkste punten uit het
voorstel aan de gemeenteraad
Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad bevat een aantal belangrijke punten:
• Het bestemmingsplan voor

het windmolenpark bevat
extra
(bovenwettelijke)
regels om eventuele hinder voor omwonenden zo
veel mogelijk te voorkomen.
Deze regels zorgen voor extra
bescherming tegen geluid en
slagschaduw.
• Om het zicht op de windmolens vanuit verschillende
hoeken te ‘verzachten’, gaan
we op strategische plekken bomen en ander groen
planten. Hiervoor is, met
veel partijen, het ‘Inrichtingsplan Kwaliteitsverbetering’
gemaakt.
• In en rond het plangebied
geldt nu nog het beleid, dat
de gemeente geen bomen
terug plaatst na kap (bijvoorbeeld na de kap van
zieke bomen). We stellen
de gemeenteraad nu voor
om dit ‘uitsterfbeleid’ stop
te zetten, zodat binnen het
invloedgebied van de windmolens weer herplant kan

worden.
Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders
kunnen de omgevingsvergunningen voor in totaal 4 windmolens verlenen áls en nádat
de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.
Daar vergadert de gemeenteraad dus op 27 juni 2019 over.
Burgemeester en wethouders
besluiten na 27 juni ook over
de ingekomen zienswijzen
over de ontwerp-omgevingsvergunningen en de milieueffectrapportage. Alle stukken
vindt u op www.oss.nl/windpark
Nog vragen?
Neem contact op met Yvonne
de Graaf of Lynn den Exter,
telefoonnummer 14 0412.

www.oss.nl/windpark   

Liberation Obstacle Run bij Geffense Plas
Oss heeft van 12 tot 17 september 2019 een Liberation
Obstacle Run bij de Geffense
Plas. Iedereen is welkom om
de ruim 30 hindernissen te
overwinnen. Het thema van
de Liberation Obstacle Run
is de bevrijding van Oss, dit
jaar 75 geleden. Schrijf u nu al
in via www.liberationobstaclerun.nl.

Verhalen over de oorlog en
bevrijding
Oss is 75 jaar geleden bevrijd,
op 19 september 1944. We vieren dat we vanaf die tijd weer
in vrijheid leven. Daarom zijn
er rond de Liberation Obstacle
Run verschillende activiteiten
in Oss. Zo gaan veteranen op
bezoek bij de groepen 7 en 8
van de basisscholen voor het
project ‘Veteranen in de klas’.
De veteranen vertellen over
de oorlog en de bevrijding.
Hierdoor blijven de verhalen

van de veteranen levend. Ook
krijgen de basisscholen gymlessen in het thema van de
Liberation Obstacle Run. Middelbare scholieren krijgen de
verhalen over de bevrijding te
horen, voordat de run start of
meteen na afloop.

Liberation Obstacle Run
Er zijn verschillende activiteiten. Zo is er een middelbare
scholierendag, een Unieke
Sportersdag en een ambtenarendag. Op zaterdag 14 en
zondag 15 september zijn de
consumentendagen. De deelnemers kunnen kiezen uit
verschillende afstanden, zoals
5,5 kilometer of 10 kilometer.
Ook is er een Family Run van
3,5 km.
75 jaar Vrijheid Oss
Oss werd op 19 september
1944 bevrijd. We vieren dat
met onder andere de Libera-

tion Obstacle Run en Market
Garden, een tentoonstelling,
concert en wandeling. Cadetten uit Canada komen speciaal over uit Halifax en vertellen hun verhaal over de bevrijding. De Liberation Obstacle
Run is een initiatief van de

gemeente Oss, Stichting Veteranen Oss en het Sport Expertise Centrum. Het is onderdeel
van Brabant Outdoor Trials.
www.
liberationobstaclerun.nl

Bijeenkomst Osse SportExpeditie Zuiderwaterlinie
enquête voor sportaanbieders door Oss
Op donderdagavond 13 juni is
er in Dome-X een bijeenkomst
voor sportorganisaties om
samen na te denken over een
toekomstvisie voor sport en
bewegen. Deze visie wordt de
basis voor het Osse Sportakkoord.

Sportenquête
Tijdens de avond kunnen
sportorganisaties met behulp
van de Osse Sportenquête
reageren op verschillende
stellingen en hun ambities
en ideeën duidelijk maken.
Sportaanbieders kunnen zich
aanmelden via hans@sportexpertise-centrum.nl
Gemeente Oss schrijft alle teksten aan inwoners in Klare
Taal. Daarmee is Oss een voorbeeldgemeente voor de landelijke campagne Direct Duidelijk. De eerste regiobijeenkomst
van deze campagne was in Oss. Hiermee inspireerden we
ruim 100 ambtenaren over heldere overheidscommunicatie.
www.oss.nl/klaretaal en www.directduidelijk.nl

ter en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad
gedaan om het bestemmingsplan (wat we op onderdelen
dus hebben aangepast) vast te
stellen. De volgende stappen
zijn:
1. op 13 juni 2019 vergadert
de
raadsadviescommissie
Ruimte over dit voorstel en
adviseert de gemeenteraad.
2. op 27 juni 2019 neemt de
gemeenteraad een besluit
over het voorstel. De
gemeenteraad beslist dan
ook over de zienswijzen, die
zijn binnengekomen.   
Alle stukken vindt u op www.
oss.nl/windpark

Het Osse Sportakkoord
In juni 2018 hebben het ministerie van VWS, NOC*NSF, de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), de Vereniging Sport Gemeenten (VSG)

en een groot aantal sportorganisaties het Nationale Sportakkoord getekend. Als vervolg
wil de gemeente Oss de ambities voor sport en bewegen in
de gemeente vastleggen in het
Osse Sportakkoord. Een onafhankelijke sportformateur van
Kenniscentrum Sport begeleidt het opstellen van het
akkoord. Vertegenwoordigers
uit het Osse bedrijfsleven, de
sportsector en maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties denken mee. In oktober
2019 ondertekenen de betrokken partners het akkoord.
Sportenquête
De eerste stap naar het Osse
Sportakkoord is de bijeenkomst Osse Sportenquête van
donderdag 13 juni. De ideeën
en ambities van lokale sportaanbieders zijn erg belangrijk
voor het Sportakkoord.

Op 27, 28 en 29 juni komen de
wandelaars van Expeditie Zuiderwaterlinie door Oss. Onderweg vertellen gidsen over de
spannende geschiedenis van
de Zuiderwaterlinie, de militaire verdedigingslinie tussen
Bergen op Zoom naar Grave.
De wandeling gaat door het
mooie rivierlandschap van de
Maas, de charmante paadjes
van Lith en de vestingstadjes
Megen en Ravenstein. Aan het
eind van elke wandeling is er
muziek of een voorstelling.
Twee wandelroutes
De wandelaars kunnen in Oss
kiezen uit twee routes:
donderdag 27 juni
• van restaurant de Blauwe
Sluis in Den Bosch naar Hertog Jan van Brabant in Lith (12
km)
• van Zorgboerderij De Locatie
in Vlijmen naar Hertog Jan

van Brabant in Lith (27 km)

Vrijdag 28 juni
• van Bierbrouwerij Oijen naar
camping de Maasakker in
Megen (7 km)
• van Hertog Jan van Brabant
in Lith naar camping de
Maasakker in Megen (20 km)
Zaterdag 29 juni
• van Stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein naar het
Marktplein in Grave (13 km)
• van camping de Maasakker
in Megen naar het Marktplein in Grave (4 km)
Aanmelden
Meedoen is gratis. Meldt u
aan via www.trefhetinoss.
nl/uitagenda. Daar staat ook
informatie over de andere routes van Expeditie Zuiderwaterlinie.

4

Welzijn en zorg | Kinderen in armoede

Oss Innoveert zoekt uw plan!

Tegelruilactie geslaagd: 700 nieuwe planten
Oss kwamen enthousiast op
deze actie af. Zij hebben in
totaal bijna 700 tegels ingeleverd voor planten. Hiermee
hebben we samen het begin
gemaakt om onze gemeente
nog groener te maken.

Heeft u een goed, vernieuwend of inspirerend idee? Om
de zorg voor elkaar, de sociale
contacten en leefbaarheid in
de wijk en buurt of de professionele zorg te verbeteren? Of
om kinderen in armoede te
helpen? Stuur uw plan in bij
Oss Innoveert! Maak kans op
ondersteuning en een startinvestering om uw idee uit te
voeren.
Wat zoekt Oss Innoveert?
We zoeken ideeën, activiteiten
en/of producten die ervoor
zorgen dat:
• de zorg voor elkaar, de sociale
contacten en leefbaarheid in
de wijk en buurt of de professionele zorg verbeteren.
Bijvoorbeeld door ontmoeting of dagbesteding voor
(kwetsbare) burgers in wijken, buurten en dorpen;
• kinderen in armoede ook
kunnen meedoen. Bijvoorbeeld door het mogelijk
maken om mee te doen aan
activiteiten op school of in
hun vrije tijd (sporten, hobby’s, uitje, etc.).
Een plan kan ook ergens
anders zijn bedacht, maar nog
niet in de gemeente Oss uitgeprobeerd. Ook combinaties
van bestaande ideeën kunnen
vernieuwend zijn!

Hoe dient u een plan in?
Het plan kunt u indienen via
de website van de gemeente
Oss: www.oss.nl/ossinnoveert
Daar leest u ook meer over
waar het plan aan moet voldoen.

Op 18 mei konden inwoners
van gemeente Oss een tegel
inleveren bij een aantal tuin-

centra. In ruil voor die tegel
kregen ze een gratis plant. Zo’n
300 inwoners uit de gemeente

www.oss.nl/ossinnoveert

Help ook mee!
Vindt u dat uw straat of
omgeving wel een beetje
groener kan? Heeft u een idee
om samen met de buren of
vrienden de buurt groener te
maken? Kijk dan eens op de
site:

www.oss.nl/groen

Bewonersinitiatief: Mooie bloembak in Piekenhoef
De bewoners kozen zelf de
planten uit en zetten de planten in de bak. Na een paar
jaar ziet het er nog iedere dag
schitterend uit.

Vragen of meer weten?
Heeft u vragen over Oss Innoveert? Mail dan naar ossinnoveert@oss.nl Of bel naar 14
0412 en vraag voor Welzijn en
Zorg naar Angela Berende of
Leontien van Hassel en voor
Kinderen in armoede naar Sille
Dohmen of Cathy van Doorn.
Op de website van de gemeente Oss staat meer informatie:

Waarom tegels ruilen voor
planten?
Niet alleen wordt onze
gemeente groener door minder tegels en meer planten.
Met meer groen kan ook het
regenwater weer goed in de
bodem zakken en worden riolen minder belast. Het is goed
voor onze gezondheid en het

vergroot het leefgebied van
vogels, insecten en andere dieren.

Extra kleur
De verhoogde grasbak in het
midden van de Tarwestraat
in Berghem kon wat worden
opgefleurd. Een groep enthou-

siaste bewoners kwamen in
actie. Door een bijdrage van
het Oranjefonds kon tijdens de
burendag in 2016 een nieuwe
plantenbak worden geplaatst.

Bewonersgroep
Bewoners zijn afwisselend
actief voor het onderhoud
aan de plantenbak. Naast dit
clubje voor het onderhoud
is er nog een grotere groep
bewoners die samen actief
zijn. Ongeveer 30 huishoudens
doen mee aan de buurtpreventie app groep. Dit werkt
heel goed en geeft een extra

gevoel van veiligheid. Ieder
jaar starten ze samen met
een nieuwjaarsborrel en in de
zomer volgt nog een barbecue
voor de buurt. Het contact tussen bewoners is goed en dat
maakt dat het nog prettiger
wonen is in Piekenhoef.
Ook een idee voor uw buurt?
Wilt u ook samen met bewoners de buurt mooier of groener maken? Neem dan gerust
contact op met de gebiedsbeheerder van uw wijk of dorp
van de gemeente Oss, via telefoonnummer 14 0412.

Dorpsgesprek op 26 juni

Denk en praat mee over dorpshart Geffen
Geffen hoort alweer een aantal jaren bij de gemeente Oss.
Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn
functie heeft verloren. Graag
willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis.
Het dorpsplein betrekken we
ook in de plannen. Wat zijn
de wensen en ideeën van de
Geffenaren daarover? Denk
en praat mee! We nodigen u
van harte uit voor het derde
dorpsgesprek op woensdag
26 juni om 19.30 uur in MFC
De Koppellinck in Geffen. In
dit laatste dorpsgesprek presenteert ontwerpbureau LOS
Stadomland het uiteindelijke
voorkeursscenario. Ook hierop

kunt u weer uw reactie geven.
Programma op 26 juni
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Presentatie voorkeursscenario
20.00 uur: In groepen reactie
geven op het voorkeursscenario
Tweede dorpsgesprek
Het tweede dorpsgesprek over
het dorpshart in Geffen op 15
mei is weer goed bezocht. Zo’n
80 Geffenaren bespraken drie
scenario’s over het dorpshart
in Geffen. Ontwerpbureau LOS
Stadomland presenteerden:
1. het Pittoreske plein
2. een Wervelend park

3. het Prettig plantsoen en
dorpsplein.
Tijdens de avond gaven inwoners hun ideeën daarover en
presenteerden dat aan elkaar.
Was u er op 15 mei niet bij? U
kunt de scenario’s bekijken op
https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/ en uw reactie
geven. Dat kan tot 9 juni 2019.

Gemeente Oss werkt voor
dit project nauw samen met
Dorpsraad Geffen. Het uiteindelijke plan met begroting leggen we eind 2019 voor aan het
college van B&W en gemeenteraad.
dorpshartgeffen.
losstadomland.nl/

Op 10 juni zetten kerken in gemeente Oss hun deuren open

Klokken en Klepels: neem een kijkje in de kerk!

Het was een succesvolle erfgoedmiddag met de echte Vorsten
en Vorstinnen van Oss in de Elckerlyc. Kinderen liepen rond
met hun eigen zwaard, gingen op pad met Osje en deden mee
met een spannende erfgoedquiz!

Iedere kern en grote wijk in
onze gemeente heeft er één:
een kerk. Meestal het middelpunt, vaak niet te missen door
de grote hoogte. Benieuwd
hoe de kerken in gemeente
Oss er van binnen uitzien?
Kom dan op Tweede Pinksterdag, 10 juni, een kijkje nemen.
Dan is het Open Kerkendag!
Kerken in onze gemeente zetten hun deuren voor u open!
Rondleidingen en exposities
Voor 10 juni staan er mooie

activiteiten op het programma met als thema: Klokken en
Klepels. Van 11.00 tot 17.00 uur
kunt u in en rond de kerkgebouwen in Oss terecht en een
kijkje nemen. Voor jong en oud
is er wat te doen:
• Het
Maasmeandertreintje
rijdt gratis tussen Megen en
Ravenstein. Het treintje stopt
bij verschillende kernen waar
de gids publiek informeert
over de kerken en kapellen.
• Er zijn rondleidingen door
gidsen, wandel- en fietsrou-

tes, (foto)exposities, een roofvogelshow, orgelconcert en
een poëziepodium.
• Een aantal horecagelegenheden in het Osse centrum
serveren wat lekkers, geïnspireerd door het thema ‘Klokken en Klepels’.
Samenwerken
VVV Noordoost-Brabant organiseert de Open Kerkendag
in opdracht van de gemeente
Oss. Daarvoor werken VVV en
gemeente samen met de kerk-

besturen, culturele instellingen en ondernemers.
Heeft u een leuke activiteit, die
aansluit bij de Open Kerkendag of bij het thema Klokken
en Klepels? Neem dan contact
op met de organisatie. Kijk
voor meer informatie, zoals
het programma op de site
www.openkerkendagoss.nl

www.openkerkendagoss.nl

