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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

Gouden Oogappel voor
Atie de Bruijn

wegwijs in het huis. Ook begeleidt ze regelmatig rondleidingen voor nieuwe vrijwilligers.
Personeel, bewoners, familie en vrijwilligers: iedereen
kan een beroep doen op Atie.
Zij voelt als geen ander aan
waar aandacht nodig is. En het
maakt haar niet uit wie het
vraagt of hoe laat het is. Een
Gouden Oogappel voor Atie is
dan ook zeer verdiend!

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

Gouden Oogappel
De onderscheiding is een gouden speld in de vorm van een
appel, uitgevoerd in geel- en
witgoud. Linksboven is de
vorm van een oog uitgesneden
met daarin een 0.03 karaat
witte diamant. De uitreiking
van de Oogappel gaat vergezeld van een oorkonde, een
cheque van € 250 en feestelijke taart.

Milieustraat
(particulieren)

Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.30-16.30 uur
zaterdag 08.30-15.00 uur
Voertuigen en aanhangwagens met
bedrijfsnaam of logo hebben geen
toegang.

Compostering

Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-17.00 uur
zaterdag 9.00-15.00 uur

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

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

Bedrijfsafval Oss

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

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

Atie de Bruijn uit Oss kreeg op
woensdag 30 oktober van wethouder Thijs van Kessel een
Gouden Oogappel. Zij krijgt
deze onderscheiding voor haar
vrijwilligerswerk bij zorgcentrum De Wellen.
Stapels pannenkoeken én
persoonlijke wensen
Atie de Bruijn is een zeer
gedreven vrijwilliger bij BrabantZorg De Wellen in Oss. Ze
is graag actief bezig met de
bewoners: puzzelen, geheugentraining, gespreksgroepen,

pannenkoeken bakken, vakantieactiviteiten. Niets is Atie te
veel. Bewoners kunnen ook
met hun persoonlijke wensen
bij haar terecht: lunchen in
de stad, bij iemand op bezoek
gaan of lekker naar buiten
voor een wandeling. Gezelligheid staat voorop.
In De Wellen is Atie een vertrouwd gezicht. Naast alles
wat ze doet en onderneemt
voor de bewoners is Atie ook
Wellengids. Ze maakt nieuwe
bewoners en hun familieleden

www.oss.nl/oogappel

Staatssecretaris Blokhuis bezoekt
Oss als goed voorbeeld voor het
verbeteren van gezondheid
Vrijdag 1 november bracht
Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bezoek aan
de gemeente Oss. Hij bezocht
Oss vanwege de succesvolle
Gezond In De Stad (GIDS)
aanpak. Gemeente Oss werkt
samen met inwoners, vrijwilligers en professionals aan het
verbeteren van gezondheid

en welbevinden, vooral in de
wijken waar een gezondheidsachterstand is.
Osse aanpak
Gemeente Oss is een van de 155
gemeenten die geld ontvangt
van het Rijk om gezondheidsverschillen te verkleinen tussen bewoners. Onder het motto
‘Organiseren naar behoefte’,

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.

Voordragen vrijwilligers
Vrijwilligers in de gemeente
Oss die zich op een bijzondere
manier inzetten, onderscheidt
de gemeente met een Gouden
Oogappel. Per jaar zijn er zes
Oogappels. Kent u iemand die
een Oogappel verdient? Vul
dan het aanmeldformulier in
(zo uitgebreid mogelijk) op de
website. Het comité ‘Vrijwilliger van het jaar’ beoordeelt de
aanvraag.

Staatssecretaris Blokhuis in gesprek met inwoners, vrijwilligers en professionals in Ons Huis van de Wijk in de Ruwaard.
Foto: TeleCloggy

werken verschillende organisaties in Oss samen met inwoners, vrijwilligers en professionals aan het verbeteren van
gezondheid en welbevinden.
We komen hier letterlijk ‘achter
de voordeur’. Gemeente Oss is
begonnen in twee wijken waar
de meeste gezondheidsachterstand is; Ruwaard en Schadewijk. De gemeente Oss werkt
hiervoor samen met het Sport
Expertise Centrum, ONS welzijn, BrabantZorg en GGD Hart
voor Brabant. Volgend jaar volgt
de derde wijk: Centrum Krinkelhoek Mettegeupel (CKM).
Thijs van Kessel, wethouder
zorg en welzijn gemeente Oss:
“Met onze GIDS-aanpak willen we als gemeente Oss onze
inwoners helpen om aan hun
gezondheid te blijven werken.
De manier waarop, dat bepalen zij zelf. De gemeente organiseert naar behoefte. Op deze
manier hopen we de gezondheidsverschillen
in
onze
gemeente kleiner te maken."

nummer 45, woensdag 6 november 2019

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten
Tweede reeks bewonersavonden
Duurzame Polder
De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie
Noord-Brabant verkennen samen de mogelijkheden om
met windmolens en zonnevelden duurzame energie op
te wekken in het poldergebied tussen Oss, Geffen, Nuland,
Rosmalen, Lith en Maren-Kessel. Deze verkenning heet: de
Duurzame Polder. In juni 2019 zijn de eerste bewonersbijeenkomsten over de verkenning Duurzame Polder gehouden. Binnenkort kunt u weer bewonersavonden bijwonen
over de Duurzame Polder.
Wanneer zijn de bewonersbijeenkomsten?
• Woensdag 6 november van 19.30 tot 21.30 uur in Villa
Fleurie, Driesprong 11 in Rosmalen; LET OP: deze avond is
vol! U kunt zich niet meer voor deze avond aanmelden.
U kunt zich wel aanmelden voor de extra avond op 14
november in Rosmalen.
• Woensdag 13 november van 19.30 tot 21.30 uur in Zaal
Hertog Jan van Brabant, Marktplein 13-15 in Lith.
• EXTRA AVOND: donderdag 14 november van 19.30 tot
21.30 uur in Villa Fleurie, Driesprong 11 in Rosmalen
De avonden beginnen om 19.30 uur met een gezamenlijke
opening. Daarna is er een informatiemarkt.
Wat is het doel van deze bewonersbijeenkomsten?
Tijdens deze bijeenkomsten presenteren wij u wat we tot
nu toe aan informatie hebben opgehaald en waar dat toe
heeft geleid. Ook laten wij u verschillende ontwikkelperspectieven zien. Uw reactie helpt ons om een adviesnota
op te stellen die naar de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Provinciale Staten gaat.
Hoe meldt u zich aan voor de bewonersbijeenkomsten?
U kunt zich aanmelden via www.duurzamepolder.nl. Hier
geeft u aan welke datum u het beste uitkomt.

Verpachten schapenweiden
Oss en Maren-Kessel
In 2020 gaat gemeente Oss
2 percelen als schapenwei
verpachten:
• een perceel weiland aan de
Provincialeweg te MarenKessel (kadastraal bekend
Alem sectie A nummers
1443 en 1509) Oppervlakte
ongeveer 5.21.90 ha.
• een perceel op de hoek
van de Huizenbeemdweg/
Gewandeweg
(kadastraal bekend Oss, sectie N
nummer 139 gedeeltelijk)
Oppervlakte 2.58.10 ha.
Alleen in de gemeente Oss
gevestigde of belanghebbende agrariërs kunnen
zich inschrijven om in aanmerking te komen hiervoor.
Inschrijven vóór
U kunt zich vanaf 7 november
2019 inschrijven. De inschrijfformulieren kunt u ophalen
bij de balie in de publiekhal
van het gemeentehuis.
• De ingevulde formulieren kunt u tot en met 21
november 2019 in een
gesloten enveloppe inleveren. Formulieren die we
ná 21 november 2019 ontvangen, nemen we niet in
behandeling.
• Noteer linksboven op de
enveloppe
‘Inschrijving

pacht schapenweiden’.
U kunt het formulier op 2
manieren inleveren:
• Bij de balie Bouwen Milieu
en Leefomgeving.
• Opsturen naar Postbus 5,
5340 BA Oss.
Belangrijk
1. We verpachten de percelen alleen voor het jaar
2020. Als de percelen in
2021 respectievelijk 2022
voor verpachting in aanmerking komen, dan hebben partijen de intentie
de pachtovereenkomst te
verlengen voor 2021 respectievelijk 2022.
2. De percelen moeten grasland blijven en mogen
alleen worden gebruikt
voor begrazing met schapen.
3. De afrastering op het perceel in Maren-Kessel is
eigendom van de vorige
pachter en zal door hem
worden verwijderd.
4. Vanuit
de
inwoners
van Maren-Kessel is er
behoefte aan een uitloopgebied op het te verpachten perceel. In de afrastering aan de Provincialeweg moet u daarom een
klappoortje aanbrengen.
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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.
• Bonnemaijers, M.J., Vd Duyn van
Maasdamstraat 34, datum besluit
31-10-2019
• Colla, M., Torenstraat 4A, 5341 BA Oss,
datum besluit 31-10-2019
• Conteh, J., Molenweg 45, 5342 TA Oss,
datum besluit 31-10-2019
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:
Lith
• Oorlog aan de Rivier 2020, Sluismeester 1, 19 oktober 2019. Het evenement is op 7 mei 2020 van 20:15
uur tot 01:00 uur, 8 mei 2020 van
20:00 uur tot 02:00 uur, 9 mei 2020
van 20:15 uur tot 02:00 uur, 10 mei
2020 van 20:15 uur tot 01:00 uur.
Oss
• Jeugd Carnavalsoptocht Oss 2020,
centrum Oss, 21 oktober 2019. Het
evenement is op 22 februari 2020
van 13:11 uur tot 15:15 uur.
• Groot Stedelijke Carnavalsoptocht
2020, in het centrum van Oss, 21
oktober 2019. Het evenement is op
23 februari 2020 van 13:11 uur tot
17:00 uur.
Ravenstein
• Op naar Ravenstein 2020, de stadsgrachten van Ravenstein, 19 oktober
2019. Het evenement is op 6 september 2020 van 09:00 uur tot 16:30
uur.
• Carnavalsoptocht Ravenstein 2020,
diverse straten in Ravenstein, 19
oktober 2019. Het evenement is op
23 februari 2020 van 13:00 uur tot
16:30 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Oss
• Car Boot Sale 2020, Gielekespad 10,
29-10-2019. Het evenement is op 22
maart 2020 van 08:30 uur tot 15:30
uur, 12 april 2020 van 08:30 uur tot
15:30 uur, 10 mei 2020 van 08:30 uur
tot 15:30 uur, 31 mei 2020 van 08:30
uur tot 15:30 uur, 28 juni 2020 van
08:30 uur tot 15:30 uur, 9 augustus
2020 van 08:30 uur tot 15:30 uur, 30
augustus 2020 van 08:30 uur tot
15:30 uur, 27 september 2020 van
08:30 uur tot 15:30 uur.
• BoerenKerstRoute 2019, Heikampstraat 15, 29-10-2019. Het evenement
is op 14 december 2019 van 12:00
uur tot 17:30 uur.

• Sinterklaasintocht en Pietenspektakel 2019, in het centrum van Oss,
29-10-2019. Het evenement is op 23
november 2019 van 12:00 uur tot
17:00 uur, 24 november 2019 van
12:00 uur tot 17:00 uur.
• Santa Run, route door het centrum
van Oss, 31-10-2019. Het evenement
is op 14 december 2019 van 13:00 uur
tot 17:00 uur.
• Legends of Rock tribute festival 2019,
Rusheuvelstraat 5, 1-11-2019. Het evenement is op 16 november 2019 van
14:00 uur tot 02:00 uur.
De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden. Ook staat
er wanneer het evenement plaats
vindt.
Het is mogelijk deze vergunning in
te zien. Dit kan alleen op afspraak bij
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog
vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar de burgemeester van
Oss, t.a.v. de afdeling VTH, Postbus 5,
5340 BA Oss. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
dan op www.oss.nl > Digitaal Loket >
Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Als
u DigiD heeft dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Kijk voor informatie op https://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bestemmingsplannen
AANWIJZING WET VOORKEURSRECHT
GEMEENTEN ARTIKEL 6 WVG
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss maken op grond van
artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat
zij op 29 oktober 2019 hebben besloten op grond van artikel 6 Wvg zeven
percelen voorlopig aan te wijzen als
gronden waarop de artikelen 10 tot
en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn gelegen ten
oosten van de kern Geffen, tussen de
Veldstraat, Heestereweg en het Brempad. Dit besluit is op 30 oktober 2019
gepubliceerd in de Staatscourant.
Inhoud aanwijzing
• Het huidige gebruik van de aan
te wijzen gronden is agrarisch, de
gronden liggen voor een deel braak;
• Aan de gronden is een van het huidige gebruik afwijkende bestemming
toebedacht, te weten ‘woongebied’;
• De aan te wijzen gronden zijn niet
eerder aangewezen in het kader van
de Wvg;
• Dit besluit tot voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg
vervalt drie maanden na dagtekening daarvan van rechtswege, of
zoveel eerder als een besluit van de
gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 Wvg in werking
treedt;
• Na het vestigen van het definitieve
voorkeursrecht door de gemeenteraad (binnen drie maanden) zal niet
worden overgegaan tot het vaststellen van een nieuwe structuurvisie;
• De aanwijzing treedt in werking de
dag na publicatie van dit besluit in
de Staatscourant.
Inzage
Het besluit van het college (PDMS nr.
3948979) ligt samen met het daarbij
behorende kadastrale overzicht en
een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten,
de namen van de rechthebbenden
en overige relevante gegevens, met
ingang van 31 oktober 2019 gedurende
zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Oss aan de Raadhuislaan 2
te Oss. U kunt de stukken hier tijdens
de reguliere openingstijden van het
gemeentehuis inzien.
Bezwaar en beroep, voorlopige
voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken dat

het besluit ter inzage ligt schriftelijk
bezwaar maken tegen de voorlopige
aanwijzing, door een bezwaarschrift
in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss.
Bezwaarden kunnen ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant (Sector bestuursrecht)
te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht
heeft tot gevolg dat de eigenaar van
een aangewezen perceel (of een
beperkt gerechtigde), wanneer deze
het perceel wenst te vervreemden,
het perceel 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.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Lekstraat 18, Van Tuijl metaalrecycling, voor het veranderen van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Singel 1940-1945 320, Hanex Carwash Oss B.V., voor het veranderen
van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Spaanderstraat 17 nut, Van den
Broek Techniek Oss B.V., voor het
oprichten van een bedrijf. Melding
Activiteitenbesluit.
Het is niet mogelijk om tegen de melding bezwaar te maken.
De melding kunt u wel inzien. Heeft
u nog vragen of wilt u een afspraak
maken neem dan contact met ons op:
14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.

Omgevingsvergunning
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
• Deursenseweg 1, het kappen van een

boom (Quercus robur), ingediend op
16-10-2019, 1.
• Deursenseweg 1, het kappen van een
boom (Quercus robur), verzonden
op 29-10-2019, 2.
• Lijnzaadweg 42, het bouwen van
een bungalow met bedrijfshal, ingediend op 17-10-2019, 1.
• Osseweg 81A UNIT, tijdelijk plaatsen
van een woonunit, verzonden op
30-10-2019, 2.
• Zonnebloem 20, het bouwen van
een vrijstaande woning, verzonden
op 29-10-2019, 2.
Dieden
• Achterstraat 2, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit tijdens verbouwing woonhuis, ingediend op 28-102019, 1.
Geffen
• De Wisboom 3 MZ-3, het bouwen
van een mantelzorgwoning , verzonden op 30-10-2019, 2.
• Leiweg 20, het bouwen van een vrijstaande woning en bijgebouw, ingediend op 25-10-2019, 1.
• Rijksweg 20B, intrekking vergunning WABO 00678, verzonden op
28-10-2019, 2.
• Veldstraat 1, het renoveren van een
zorgcentrum, ingediend op 25-102019, 1.
Haren
• Groote Woordstraat 10A UNIT, het
plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzonden op 1-11-2019, 2.
Huisseling
• Burg. Van De Wielstraat 3, het plaatsen van een poort en hekwerk aan
de voorzijde van een woonboerderij,
verzonden op 30-10-2019, 2.
Oss
• Begijnenstraat 1A, herbestemming
naar 5 appartementen, ingediend
op 28-10-2019, 1.
• Etruskenweg 2, het plaatsen van een
erfafscheiding bij ecopark breda,
verzonden op 28-10-2019, 2.
• Gezellehof 42, het verbouwen van
het woonhuis (erker, gevelbekleding
garage en ramen zijgevel), ingediend op 31-10-2019, 1.
• Gripper 30-32-34-36-38-40-42-4446-48-50, het bouwen van 12 rijwoningen , verzonden op 29-10-2019, 2.
• Heischeutstraat 20B, het realiseren
van een dakopbouw en een dakkapel, verzonden op 28-10-2019, 2.
• Heischeutstraat 20C, het plaatsen
van een dakopbouw, verzonden op
28-10-2019, 2.
• Kerkstraat 7, het aanleggen van een
afzuiginstallatie tpv. achtergevel ,
verzonden op 29-10-2019, 2.
• Klaphekkenstraat 19, het verzoek tot
het wijzigen van het gebruik van het
pand, verzonden op 29-10-2019, 2.
• Kromstraat 7B, veranderen gevelopeningen, verzonden op 30-102019, 2.
• Linkensweg 24, het realiseren van
een deur in een bestaand bijgebouw, ingediend op 29-10-2019, 1.
• Populierstraat 23, het verbouwen
en uitbreiden van de woning, ingediend op 29-10-2019, 1.
• Ritmeester 20, het plaatsen van een
dakkapel, verzonden op 30-10-2019,
2.
• Schildwacht 77, het plaatsen van balkonbeglazing, ingediend op 29-102019, 1.
• Suggelaarsestraat 11, tijdelijk wonen
in woonunits na woningbrand,
ingediend op 20-10-2019, 1.
• Voorschakelstraat 14, het bouwen

Raad en Daad
AGENDA opiniecommissie Ruimte en Sociaal Bestuurlijk
Op 14 november 2019 vergadert de Opiniecommissie
Ruimte en Sociaal Bestuurlijk. De vergadering begint om
19.30 uur en is in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staat de Opinienota voorkeur ontwerpscenario woontoren Walkwartier.
Wilt u de commissie toespreken? Neem dan contact op
met de Raadsgriffie (tel 14 0412). De vergaderingen worden
live uitgezonden via onze website www.oss.nl/gemeenteraad. U kunt ze ook op een later moment bekijken. Op de
website vindt u ook alle vergaderstukken.

van een bedrijfsruimte met kantoor,
verzonden op 30-10-2019, 2.
• Willibrordusweg 7, het vervangen
van de erfafscheiding, ingediend op
24-10-2019, 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 wil-

len 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 7 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 25 november om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan
2 in Oss. Laat ons voor 20 november
even weten dat u komt. U moet dat
doorgeven aan balie Bouwen, Milieu
en Leefomgeving, telefoon 14 0412.
4. U kunt beroep instellen
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
dan een beroepschrift naar de Rechtbank Oost-Brabant. Een beroepschrift
is een brief waarin staat waarom u
het niet eens bent met het besluit.
Dit heet ‘beroep instellen’. Het beroepschrift moet u binnen zes weken
indienen. Deze termijn start de eerste
dag nadat de stukken ter inzage liggen. Vanaf donderdag 7 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.nl >
Burgers > Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht.
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Koninklijke onderscheidingen brandweer
korps Berghem

Koninklijke onderscheidingen brandweer
korps Lith

Op 1 november ontvingen de
heren Pascal van de Camp,
Maurice van Schaijk en Bas
Heurkens voor hun jarenlange
inzet bij de vrijwillige brandweer, korps Berghem, een
Koninklijke
onderscheiding.
Ze kregen deze van locoburgemeester Frank den Brok. Alle
drie werden benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Met hun inzet hebben zij een
grote bijdrage geleverd aan de
openbare veiligheid.

Op 1 november ontvingen de
heren Tony Janssen, Jasper
Overbeek, Bertie Ceelen, Harry
Ouwens en Roelof Staal voor
hun jarenlange inzet bij de
vrijwillige brandweer, korps
Lith, een Koninklijke onderscheiding. Ze kregen deze van
locoburgemeester Frank den
Brok. Alle vijf werden benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Met hun inzet hebben
zij een grote bijdrage geleverd
aan de openbare veiligheid.

Bladafval opruimen

9 november Duurzame Huizen Route

De herfst breekt aan, het
blad valt van de bomen. De
gemeente ruimt het gevallen
blad op de straat voor u op. Het
aantal bomen in een straat, de
soort en het weer bepalen hoe
vaak de gemeente het blad
opruimt. Zo ruimen we op de
ene plaats 6 keer het blad op
en op andere plaatsen misschien maar 2 keer. Bladeren
in groenstroken ruimen we
één keer per jaar op. Ook verwijderen we bladeren op grasvelden.
Wanneer komt de gemeente
langs?
We kunnen niet aangeven hoe
vaak en wanneer we het blad

ruimen. Dit is sterk afhankelijk
van de wind, het soort boom,
waar de boom staat en het
weer. De gemeente houdt dit
goed in de gaten.
Nut van afgevallen bladeren
Bladeren geven onkruid minder kans en isoleren de bodem
tegen de winterkou. Als het
blad vergaat, maakt het de
bodem ook rijker en voedzamer. Afgevallen bladeren
beschermen planten en dieren tegen de vorst. Bolgewassen en vaste planten bloeien
eerder, als ze in de winter door
een bladerdek beschermd zijn.
Ook zijn bladeren in de winter
een schuil- en voedingsplaats

voor insecten, vogels en kleine
zoogdieren.
Veel bladafval?
Als u zelf veel bladafval heeft,
kunt u dit:
• zelf composteren. Gebruik dit
om uw tuin te bemesten.
• in de groene container gooien
• naar het Duurzaamheidsplein
brengen. Kijk voor de openingstijden op www.oss.nl/
afval
• op hopen vegen langs de
openbare weg. Wij halen dit in
onze vaste opruimronden op.
Veeg de bladeren op een plek
waar onze vrachtwagen bij
kan komen. Leg het bladafval
niet voor een rioolput, want
dan loopt het regenwater
niet goed meer weg. Leg geen
snoeiafval bij de bladeren.

Bezoek een duurzaam huis in gemeente Oss!
Wil je aan de slag met het verduurzamen van jouw woning
maar weet je niet waar te
beginnen? Huiseigenaren in
de gemeente Oss vertellen je
graag meer over hun ervaringen en openen hun deuren
tijdens de Duurzame Huizen
Route op 9 november.
Een bezoek aan een woning

en de uitwisseling met de
bewoners en andere bezoekers
geeft veel inspiratie en ideeën
voor een goede aanpak voor je
eigen woning. Huiseigenaren
die hun woning openstellen
voor bezoek vertellen graag
over hun aanpak. Ze geven
antwoord op vragen als: Welke
materialen of installaties zijn

er gekozen? En wat zou je achteraf anders doen? Denk je na
over hoe je het beste kunt isoleren? Heb je een monument
wat je gasloos wilt maken? De
Duurzame Huizen Route biedt
de unieke kans om ervaringen
uit eerste hand te horen.
Weekend weg
Ga je op bezoek bij een woning
tijdens de Duurzame Huizen
Route of stel jezelf jouw woning
open? Dan maak je ook nog eens
kans op een weekend weg in een
duurzaam verblijf. Bekijk welke
woningen er bij jou in de buurt
opengaan en meld je aan voor
de woning van jouw keuze op
www.duurzame
huizenroute.nl/oss

Meer informatie
Heeft u vragen over bladafval,
neem dan contact op met de
gemeente Oss, 14 0412.
www.oss.nl/afval

Geef uw mantelzorger een cadeau!
Ontvangt u mantelzorg en wilt
u diegene bedanken? Dan kunt
u een mantelzorgcompliment
aanvragen bij de gemeente.
Het mantelzorgcompliment is
een VVV-cadeaukaart van € 50
die u zelf aan uw mantelzorger geeft.
Wat is een mantelzorger?
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor
een naaste met een ziekte
of beperking. Meestal is een

mantelzorger een familielid,
vriend of kennis. Mantelzorg
kan zijn: huishoudelijke hulp,
toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de
administratie. Maar er zijn
ook mantelzorgers die helpen
bij het douchen, aankleden en
naar de wc gaan.
Hoe kunt u uw mantelzorger
bedanken?
Ga naar www.oss.nl/mantelzorgcompliment om het man-

telzorgcompliment voor 2019
aan te vragen. Dit kan tot en
met 31 december 2019. U kunt
als inwoner van de gemeente
Oss één mantelzorgcompliment aanvragen. Ga naar de
website voor de voorwaarden.
Hebt u geen internet?
Dan kunt u een papieren aanvraagformulier ophalen bij de
publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.

Geef uw mantelzorger
een cadeau!
Ontvangt u mantelzorg en wilt u diegene daarvoor bedanken? Dan kunt u een
mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente. Het mantelzorgcompliment is
een VVV cadeaupas van €50 die u aan uw mantelzorger geeft.

HANNAH DOET
Steeds meer Nederlanders checken hun energieverbruik
Kijk wat jij voor het klimaat kan doen op
IEDEREENDOETWAT.NL

