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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
Huub Wattenberg

Milieustraat
(particulieren)

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.

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten
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 eerste dorpsgesprek
op woensdag 27 maart om 19.30 uur in MFC De Koppellinck.
Programma op 27 maart
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Start programma met een terugblik. Wat is er
al eerder gezegd en getekend voor het dorpsplein en het
voormalige gemeentehuis?
20.00 uur: Bespreken thema’s in groepjes

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

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.

nummer 12, woensdag 21 maart 2019

Huub Wattenberg uit Megen
kreeg op zondag 17 maart
van wethouder Thijs van Kessel een Gouden Oogappel. Hij
krijgt deze onderscheiding
voor zijn vrijwilligerswerk bij
verschillende verenigingen in
zijn woonplaats Megen.
Betrokken regelaar
Huub Wattenberg is al 35 jaar
een zeer betrokken vrijwilli-

ger in Megen. Tegenwoordig
is Huub bestuurslid bij de
Katholieke Bond van Ouderen
in Megen en penningmeester
bij het Toeristisch Informatiecentrum Megen. Hij is een
echte regelaar en een perfectionist. Door zijn inzet heeft
Megen ook jaarlijks een prachtig Kerstconcert, dat van A tot
Z door hem geregeld is. In het
verleden was Huub ook pen-

ningmeester bij de Buurtbus
Oijen Megen, secretaris bij
Buurtvereniging De Keienkletsers, voorzitter van Stichting
Jeugdbelangen Megen en lid
van het schoolbestuur van
Basisschool Klimop in Megen.
Huub is met hart en ziel verbonden aan Megen. Een Gouden Oogappel voor deze veelzijdige vrijwilliger is meer dan
verdiend.

GGD nodigt jongeren uit voor vaccinatie tegen
meningokokkenziekte ACWY
Met de slogan 'Deel dit niet
met je vrienden' nodigen het
RIVM en de GGD Hart voor
Brabant jongeren uit om de
prik tegen meningokokkenziekte ACWY te halen. In het
totaal ontvangen zo'n 60.000
jongeren in onze regio een
uitnodiging voor de vaccinatie. Jongeren ontvangen thuis
een brief met een oproepkaart
van het RIVM. Jongeren geboren in 2001, 2002 en jongeren
geboren tussen 1 januari en 1
mei 2004 nodigt het RIVM in
de komende weken uit. In mei
en juni ontvangen jongeren
geboren in 2003 en 2005 een
uitnodiging.
Vaccinaties inhalen
Vaccineren tegen infectieziekten is in Nederland niet verplicht. Hierdoor kan het dat

je bedoeld of onbedoeld een
bepaalde vaccinatie mist. Tot
de leeftijd van 18 jaar kan je
nog kosteloos vaccinaties uit
het Rijksvaccinatieprogramma
krijgen. Jongeren die vorig
jaar hun prik tegen meningokokkenziekte ACWY hebben
gemist, kunnen deze inhalen
tijdens deze vaccinatiecampagne. En jonge vrouwen die
de vaccinatie tegen baarmoederhalskaker onbedoeld hebben gemist, kunnen deze prik
inhalen. Op de dagen dat de
GGD vaccineert tegen meningokokkenziekte bieden zij ook
de prik tegen baarmoederhalskanker aan. Het vaccin
tegen baarmoederhalskanker
prikken zij dan in de andere
bovenarm.

Meer informatie
Wil je meer weten over de
vaccinatie
Meningokokken
ACWY? Op de website www.
deelditnietmetjevrienden.nl
vind je informatie over de prik
en de ziekte.
Heb je vragen over waar je in
de regio van de GGD Hart voor
Brabant terecht kunt voor de
prik tegen meningokokkenziekte ACWY? Kijk dan op de
website www.
ggdhvb.nl/meningokokken.
Staat jouw vraag daar niet bij?
Voor ouders en jongeren is er
een speciaal telefoonnummer:
088 368 65 55. Dit campagnenummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Hoe gaan we verder?
De ontvangen ideeën en wensen verwerken we in drie scenario’s. Die bespreken we met de inwoners half mei in het
tweede dorpsgesprek. Uit alle opmerkingen die we krijgen
gaan we het uiteindelijke plan maken. Dit presenteren we
op het 3e dorpsgesprek eind juni. Ook daarop kunnen de
inwoners hun reactie geven. Het plan leggen we voor aan
het college van B&W en gemeenteraad.
Gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met
Dorpsraad Geffen.

Gemeentehuis en
omgeving rookvrije zone
Sinds deze week maandag 18
maart 2019 is er een rookvrije
zone in en om het gemeentehuis. Met borden ‘Rookvrije
generatie’ maken we duidelijk
dat er in en om het gemeentehuis een rookvrije zone is.
Waarom doen we dit?
In het landelijk preventieakkoord van het ministerie staan
maatregelen tegen roken
in overheidsgebouwen. Eén
ervan is een verbod op roken
in en om overheidsgebou-

wen. Dat geldt ook voor het
gemeentehuis van Oss. Andere
overheidsgebouwen in Oss
volgen in de loop van 2019.
Rookvrije zones dragen bij aan
een schone en gezonde stad.
Kinderen en jongeren moeten
de keus hebben om rookvrij
op te groeien. Dit is de eerste
generatie die kan kiezen voor
een gezonde rookvrije toekomst. Rookvrij opgroeien willen we samen vanzelfsprekend
maken.

Start herinrichten Klaphekkenplein
Op maandag 18 maart 2019
zijn we begonnen met het
opnieuw inrichten van het
Klaphekkenplein in Oss. Dit is
het pleintje tussen de Kazernestraat en de Klaphekkenstraat.
Wat gaat er veranderen?
Van maandag 18 maart tot en

met 19 april richten we het
Klaphekkenplein opnieuw in.
We starten met het verplaatsen van enkele bomen. Dit
doen we zo snel mogelijk, want
dat is het beste voor de boom.
De zwarte steentjes (split) vervangen we door klinkers. Ook
maken we een vlinder- en bijentuin. Dit doen we door het

planten van meer bloeiende
planten en struiken.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met
projectleider J. Voets via telefoon 14 0412 of e-mail
j.voets@oss.nl.
Vermeld hierbij dat het gaat
over het Klaphekkenplein.

OP WEG NAAR EEN
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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
Dragojlovic, V., Westhaag 29 5346 LA
Oss, 12-03-2019
Ulusoy, M., Johan Doornstraat 5 5348
AS Oss, 12-03-2019
Wasiak, N.T., Kortfoortstraat 191 5341
GP Oss, 12-03-2019
Knops, K.C., Troelstrastraat 16 5344 GL
Oss, 12-03-2019
Jetthein, M.Z.T., Philips van Sint Polstr
31 5346 PW Oss, 12-03-2019
Ludwig, D.P., Docfalaan 22, 5342 LD Oss,
14-03-2019
Egaal, D., J. van Willigenstraat 9, 5371
CT Ravenstein, 14-03-2019
Furuljas, W., Kardinaal de Jongstraat 17,
5348 BG Oss, 14-03-2019
Filar, R.L., Berghemseweg 117, 5348 CC
Oss, 14-03-2019
Bremmer, J.A., Driek van Erpstraat 18,
5341 AL Oss, 14-03-2019
Schmitz, E.H., P. Blommaertstraat 7,
5357 PJ Overlangel, 14-03-2019
Aidane, O., Varkensmarkt 1, 5341 DA
Oss, 14-03-2019
Daví, V.J., Varkensmarkt 1, 5341 DA Oss,
14-03-2019
Zwart, C.P., Kardinaal de Jongstraat 17,
5348 BG Oss, 14-03-2019
Uzkurys, H., Berghemseweg 117, 5348
CC Oss, 14-03-2019
Bakshi, A., Driek van Erpstraat 6B, 5341
AL Oss, 14-03-2019
Olszyk, M.E., Vlashoekstraat 9, 5341 TG
Oss, 14-03-2019
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kan een betrokken
persoon tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. U hebt <B>zes
weken<P> 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.
Aanmelden standplaats Wolfskooi
en Ruwert voor de verkoop van
snacks
In Oss komen twee standplaatsen
voor verkoop van snacks vrij. Dit is een
standplaats als bedoeld in artikel 5:17
van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Het gaat om de locaties bij het winkelcentrum Ruwert en winkelcentrum
Wolfskooi in Oss. De kraam mag één
maal in de week op de locatie staan.
De huidige vergunning is per 1 maart
2019 beëindigd. Een nieuwe vergunning wordt verleend voor de volgende
4 jaren.
Heeft u interesse in een standplaats
voor de verkoop van snacks? Dan kunt
u een aanvraag bij ons indienen. Een
aanvraagformulier vindt u op onze
website bij Digitaal Loket ‘standplaatsvergunning aanvragen’. Let op
een aanvraag kan alleen digitaal worden ingediend.
Een aanvraag moet uiterlijk woensdag 3 april 2019 zijn ingediend bij de
gemeente.
De aanvragen die wij op deze datum
hebben ontvangen nemen wij in
behandeling. Aanvragen die later zijn
ontvangen nemen wij niet in behandeling.
Als een aanvraag niet goed is ingediend krijgt u éénmalig de mogelijkheid om deze aan te vullen.
Als wij meer dan één aanvraag compleet hebben ontvangen dan gaan we
loten. De aanvrager die geloot wordt
krijgt de standplaatsvergunning. De
aanvragers mogen bij de loting aanwezig zijn. Pas dan worden de namen
van de aanvragers bekend gemaakt.
Een eventuele loting vindt plaats op
woensdag 17 april 2019 om 10.00 uur
in het gemeentehuis te Oss.

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:
Berghem
• Kermis Berghem (inclusief 5 dagen
tentfeest), op het Meester Gielenplein, 7 maart 2019. Het evenement
is op 12 juli 2019 van 20:00 uur tot
02:00 uur, 13 juli 2019 van 14:00 uur
tot 02:00 uur, 14 juli 2019 van 07:00
uur tot 01:30 uur, 15 juli 2019 van
14:00 uur tot 01:00 uur, 16 juli 2019
van 14:00 uur tot 02:00 uur.
Demen
• Feestweekend, Osstraat 11, 12 maart
2019. Het evenement is op 8 juni
2019 van 20:30 uur tot 01:30 uur.
Oijen
• Ballonfestival Oss 2019, Oijense
Bovendijk 61, 10 maart 2019. Het evenement is op 24 augustus 2019 van
12:00 uur tot 23:59 uur.
Oss
• Avondvierdaagse, 4 routes in en
rondom Oss, 11 maart 2019. Het evenement is op 3 juni 2019 van 15:00
uur tot 21:30 uur, 4 juni 2019 van
15:00 uur tot 21:30 uur, 5 juni 2019
van 15:00 uur tot 21:30 uur, 6 juni
2019 van 14:00 uur tot 21:30 uur.
• Osse Talentcup, Amsteleindstraat 25,
12 maart 2019. Het evenement is op
30 mei 2019 van 17:00 uur tot 00:00
uur, 31 mei 2019 van 00:00 uur tot
23:59 uur.
• Pinksterfeesten / levenslied, in het
Jan Cunen Park, 12 maart 2019. Het
evenement is op 9 juni 2019 van
14:00 uur tot 01:00 uur, 10 juni 2019
van 10:00 uur tot 20:00 uur.
MELDING EVENEMENTENKALENDER
De volgende meldingen zijn ingediend en geplaatst op de jaarkalender
evenementen. De vermelde datum is
de geplande datum van het evenement.
De
kalendermeldingen
worden
bekendgemaakt om u op de hoogte
te stellen dat er plannen zijn voor
een evenement in uw omgeving. Dit
is nog geen formele vergunningaanvraag. Het is nog niet zeker of vergunning wordt aangevraagd en of dat
deze wordt verleend. Daarom kunt
u nog geen zienswijze of bezwaar
indienen. Heeft u nog vragen of wilt
u een afspraak maken neem dan contact met ons op: 14 0412. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en
16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn de volgende meldingen voor de evenementenkalender gedaan:
Oijen
• Ballonfestival 2019, Oijense Bovendijk 61. Het evenement staat op de
kalender voor 24 augustus 2019 van
12:00 uur tot 23:59 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Berghem
• D'n Bergse Wielerronde, centrum
Berghem, 14-3-2019. Het evenement
is op 22 april 2019 van 07:30 uur tot
18:00 uur.
Lith
• Lith Presenteert, Lithse Dijk 90, 14-32019. Het evenement is op 22 april
2019 van 12:00 uur tot 18:00 uur.
Oss
• Halfvastenoptocht 2019, door het
centrum van Oss, 14-3-2019. Het evenement is op 24 maart 2019 van 13:11
uur tot 18:00 uur.
• Passion 2019, op de Heuvel, 12-32019. Het evenement is op 20 april
2019 van 19:30 uur tot 21:00 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
Inspraak plan ‘Herontwikkeling
Harenseweg 14 Berghem’
U kunt reageren op het plan voor de
realisatie van studio’s in een gebouw
aan de Harenseweg 14 in Berghem.
Het bestemmingsplan ‘Berghem Dorp
- 2015’ laat geen studio’s in dit gebouw
toe. Daarom willen wij met een omgevingsvergunning afwijken van dit
bestemmingsplan. Hieronder leggen
wij uit wat dit precies betekent.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies grond heeft. Bijvoorbeeld
wonen, natuur, recreatie of bedrijf.
Ook regelt een bestemmingsplan of
men op die grond mag bouwen. Dit
is bijvoorbeeld belangrijk als u een
vergunning vraagt om te bouwen. De
gemeente kijkt dan of uw bouwplan
in het bestemmingsplan past. Past
een bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan kunnen wij daaraan soms toch meewerken. Met een
omgevingsvergunning wijken wij dan
af van het bestemmingsplan.
Waar gaat de
omgevingsvergunning over?
Met de omgevingsvergunning wijken wij af van het bestemmingsplan
‘Berghem Dorp - 2015’. Dit doen wij
om in het pand aan de Harenseweg 14
studio’s mogelijk te maken.
De aanvrager van het plan vraagt
de vergunning aan na afloop van de
inspraak.
U kunt het plan bekijken
U kunt het plan van <B>donderdag
4 april 2019 tot en met woensdag
1 mei 2019<P> bekijken. U kunt het
plan bekijken bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan
de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is
open van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag
tot 20.00 uur.
Informatiebijeenkomst
De gemeente houdt 27 maart 2019
een informatiebijeenkomst in de Berchplaets, Sportstraat 3 in Berghem. De
bijeenkomst duurt van 19.30 tot 20.30
uur.
U kunt reageren op het plan
U kunt reageren op het plan. Uw reactie noemen we een inspraakreactie. U
kunt reageren van donderdag 4 april
2019 tot en met woensdag 1 mei 2019.
U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail
reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maakt u
hiervoor dan op tijd een afspraak met
de heer R. van de Rakt van de afdeling
ruimtelijke ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u
dan een brief aan:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA Oss
Geef in uw brief aan dat deze over het
plan ‘Herontwikkeling Harenseweg 14
te Berghem’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met dit
plan.
Wat gebeurt er na de inspraak?
Het gaat hier om een plan voor de
realisatie van studio’s in een bestaand
gebouw. Later vraagt de aanvrager
de omgevingsvergunning aan. Wij

beoordelen deze aanvraag. Daarna
nemen wij een besluit over de omgevingsvergunning. Wij nemen dan ook
een besluit over eventuele inspraakreacties.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer 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:
Lithoijen
• Weisestraat 17, Van de Goor VOF, voor
het veranderen van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• Angelenweg
119A,
Geerlings
Bedrijfswageninrichting, 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
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 56, het plaatsen van tijdelijke woonunit, ingediend op 13-32019, 1.
• Zonnebloem 42 (kavel 1045) Berghem, het bouwen van een woning,
verzonden op 22-3-2019, 2.
• Zonnebloem kavel 1065, het plaatsen van een tijdelijke woonunit ,
ingediend op 7-3-2019, 1.
Deursen-Dennenburg
• Reiakker 2, het na-isoleren van de
woning, verzonden op 14-3-2019, 2.
• Reiakker 2, het na-isoleren van de
woning, ingediend op 22-2-2019, 1.
Geffen
• Dorpstraat 22, het verbouwen van
een pand tot 5 wooneenheden, verlengd op 11-2-2019, 1.
Haren
• Middenweg 14, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit op het erf behorend bij de woonboerderij , ingediend op 11-3-2019, 1.
Herpen
• Kruisstraat 44-44, het bouwen van
een gelijkvloerse woning, verzonden
op 14-3-2019, 2.
• Schoolstraat 57, het uitbreiden van
de woning, verzonden op 13-3-2019,
2.
Lithoijen
• Weisestraat 15, het oprichten van
een paardenfokkerij met nevenactiviteiten (caravanopslag, paardenpension en bed & breakfast), ingediend op 7-3-2019, 1.
Lith
• Constantijnstraat 49, het plaatsen
van een erfafscheiding, verzonden
op 14-3-2019, 2.
• Meester Van Coothstraat 22, het verbreden van de inrit, verzonden op
15-3-2019, 2.
• Meester Van Coothstraat 22, het uitbreiden/verbouwen van de woning,
verzonden op 15-3-2019, 2.
• Molenstraat 48, het plaatsen van
een plantenkas in de achtertuin, verzonden op 11-3-2019, 2.
• Zomerappel 19, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de
woning, verzonden op 14-3-2019, 2.
Macharen
• Sluisweg 2, het verlengen van
bestaande loods bij een melkrundveehouderij, ingediend op 10-3-2019,
1.
Oijen
• Oijense Benedendijk 66, het aanleggen van een amfibieënpoel en
bosschages met als doel de leefomgeving voor vee en amfibieën te verbeteren, verzonden op 12-3-2019, 2.
Oss
• Amsteleindstraat 28, Uitbreiding

Raad en Daad
AGENDA ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 28 maart 2019 vergadert de Adviescommissie Sociaal
Bestuurlijk. De vergadering begint om 19.30 uur en is in de
Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2
in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Algemene Plaatselijke Verordening 2019
- Investeringskrediet kunstgrasveld sportpark De Biescamp
- Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant en beleidsvisie
2019 – 2023
Wilt u de commissie toespreken over een bepaald agendapunt? 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.
AGENDA ADVIESCOMMISSIE RUIMTE
Op 28 maart 2019 vergadert de Adviescommissie Ruimte.
De vergadering begint om 19.30 uur en is in de Raadzaal
van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Vaststellen bestemmingsplan Maasdijk 61, Neerlangel
- Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening 1
bestemmingsplan Vakantiepark en Recreatieve Poort
Herperduin 2013
- Einde pilot laag dagtarief en Parkeerbelastingverordening 2019
Wilt u de commissie toespreken over een bepaald agendapunt? 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.

Wijk- en Dorpsraad
WIJKRAAD OSS NOORD-WEST
Op donderdag 21 maart vergadert de bovenstaande wijkraad. De vergadering begint om 20:00 uur in wijkcentrum
De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Politie
2. Preventieteam
3. Notulen Openbare Vergadering 28 februari 2019
4. Spreekrecht
5. Wijkstichting
6. Gemeente Oss
7. Wijkraad
8. Thema: Global Goals (Maartje Aarts)
9. Rondvraag
10. Borrel
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter of aanvragen op
wijkraadossnoordwest@gmail.com

van een woonhuis met een keuken,
verzonden op 12-3-2019, 2.
• Diezestraat 6, het plaatse van de
tekst "Duurzaamheidsplein", ingediend op 7-3-2019, 1.
• Hescheweg 23, het vervangen van
een dakraam (gemeentelijk monument), ingediend op 13-3-2019, 1.
• Kanaal op industrieterrein Elzenburg de Geer, het vervangen van
oeverbeschermingen (steenbestortingen en damwanden), verzonden
op 14-3-2019, 2.
• Kapelaan Nausstraat 31, het realiseren van een overkapping aan de
linker zijgevel en een carport aan de
achterzijde en het maken van een
uitweg, ingediend op 9-3-2019, 1.
• Laan Der Romeinse Tijd 9, het uitbreiden van de garage met een berging, ingediend op 9-3-2019, 1.
• Oude Molenstraat 23, het uitbreiden
van het pand en het realiseren van
studio's, ingediend op 7-3-2019, 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, 3.
• Wagenaarstraat 498, het plaatsen
van een schutting, ingediend op 8-32019, 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
Vervolg op pagina 4
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Donderdag 4 april

Duurzaam Wonen Spreekuur
Lage energiekosten en stroom
besparen willen we allemaal.
Maar hoe doe je dat? Wat is
mogelijk met jouw woning?
Wat kun je nu doen met het
oog op de toekomst? Waar
moet ik beginnen met isoleren, leggen van zonnepanelen?
Met deze vragen kan de adviseur van energieloket Brabant
Woont Slim jou helpen. Op
donderdag 4 april van 18.00 –
20.00 uur is er een Duurzaam
Wonen Spreekuur. Dit spreekuur is in het gemeentehuis en
is gratis.
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
jouw vraag over uw woning.
Of het nu om isoleren of om
zonnepanelen gaat, jouw
overwegingen kun je aan deze
expert voorleggen.
De spreekuren zijn op de volgende donderdagen: 4 april, 2
mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5
september, 3 oktober, 7 november en 12 december.
Vooraf inschrijven
Voor het spreekuur moet je je
inschrijven, dat kan tot dinsdag 2 april op www.brabantwoontslim.nl/dienst/spreekuuross.

www.brabantwoontslim.nl

TV-programma Hou ’t Schoon
– De Afvalrace komt naar Oss
Het RTL Telekids TV-programma Hou ’t Schoon- De Afvalrace komt naar Oss. De opnames zijn op zondag 2 juni in
het park tussen speeltuin Elckerlyc en kinderboerderij de
Elzenhoek. Hou ’t Schoon- De
Afvalrace is een TV-spelshow
waarin basisschoolleerlingen
op een speelse manier kennis
maken met de thema’s zwerfafval en afval scheiden. Aanmelden is mogelijk via www.
houtschoon.nl/oss-aanmelden
Hou ’t Schoon – De Afvalrace
Basisschoolleerlingen uit de
gemeente Oss van 8 jaar en
ouder kunnen meedoen aan
het programma. De kinderen
spelen verschillende spelrondes. Na iedere ronde vallen er
deelnemers af, tot slot volgt
er een spannende finale. De

winnaars van de Afvalrace krijgen een les Youtube filmpjes
maken van een bekende Youtuber. Naast de opnames zijn
er op de opnamedag allerlei
activiteiten in het park. Daarbij zijn leuke prijzen te winnen!
Lespakket scholen
Naast het TV-programma
krijgen alle basisscholen in
de gemeente Oss het Hou ’t
Schoon-lespakket. Gemeente Oss vindt educatie over
(zwerf-)afval belangrijk. We
geven gastlessen op scholen
en organiseren rondleidingen
op het Duurzaamheidsplein.
Ook organiseren we opruimacties voor leerlingen.
www.houtschoon.nl/
oss-aanmelden

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten
Inspraak plan Herontwikkeling
Harenseweg 14 Berghem
Gemeente Oss wil studio’s bouwen in een gebouw aan de
Harenseweg 14 in Berghem.
Het bestemmingsplan ‘Berghem Dorp - 2015’ laat geen
studio’s in dit gebouw toe. Daarom willen wij met een
omgevingsvergunning afwijken van dit bestemmingsplan. Graag willen we u hierover informeren en houden
op woensdag 27 maart 2019 een informatiebijeenkomst. U
kunt dan het plan bekijken. Ook kunt u vragen stellen aan
ambtenaren van de gemeente. De bijeenkomst is van 19.30
tot 20.30 uur in de Berchplaets, Sportstraat 3 in Berghem.

WORD DE ECHTE
VORST VAN OSS!
Maak je eigen Vorstenzwaard op de gratis knutselmiddagen
in de expositie ruimte van K26.
De knutselmiddagen zijn in het atelier van K26 (Kruisstraat 26 in Oss). Kinderen
kunnen van 13.30 tot 16.30 uur een kartonnen replica van het zwaard in elkaar

Inloopbijeenkomst Bram van
den Berghstraat
De gemeente gaat waarschijnlijk in september of oktober
2019 werkzaamheden uitvoeren in de Bram van den
Berghstraat in Oss. We willen
de riolering vervangen en de
straat opnieuw inrichten.

Informatieavond aanbod
Zonnepanelen
Op 26 maart is er een informatieavond over een gunstig
zonnepanelenaanbod voor de
buurt. Buurtteam Witte Hoef
/ Verdistraat organiseert deze
avond. U bent welkom vanaf
20.00 uur in Basisschool Sterrebos, Verdistraat 79 in Oss.
Tijdens de informatieavond
presenteert het buurtteam
het aanbod voor het plaatsen
van zonnepanelen. Geïnteresseerde bewoners uit de Witte
Hoef, Verdistraat of omliggende buurten kunnen daarna
intekenen voor een vrijblijvende persoonlijke offerte.

Beste aanbod
Het buurtteam bestaat uit een
groep bewoners uit de Witte
Hoef en Verdistraat. Zij hebben met hulp van een onafhankelijk
energieadviseur
van Buurkracht offertes voor
zonnepanelen opgevraagd en
beoordeeld. Het beste aanbod
delen ze nu met buurtbewoners. Hoe meer mensen er
meedoen, hoe voordeliger het
wordt. Wie meer wil weten,
kan mailen met het buurtteam: zonnepanelenWHVerdi
@gmail.com.

Komt u ook?
Op maandag 24 maart tussen 18.30 uur en 20.00 uur
bent u van harte welkom bij
de inloopbijeenkomst in de
Raadzaal op het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. De
projectleider P. Megens, ontwerper A. Beukhof en gebiedsbeheerder M. Bovens lichten
het ontwerp toe. Ook beantwoorden we graag uw vragen.

Publieksprijs erfgoed: stem op Oss!
Oss is genomineerd voor de
BNG Bank Erfgoedprijs 2019.
Vooral omdat we het mooie
verhaal van Oss doorvertellen aan jong en oud! Wethouder Johan van der Schoot en
Martine Eerelman van Stadsarchief Oss hebben ons erfgoed en het verhaal van Oss
in januari gepresenteerd voor
een jury in Amersfoort. Er is
ook een publieksprijs. Die willen we graag winnen dus stem
op Oss! Dat kun je doen tot 25
maart 12.00 uur via: https://
www.kunsten92.nl/actueel/
publieksprijs/.
Op 28 maart 2019 wordt de
BNG Bank Erfgoedprijs voor de
negende keer uitgereikt aan
de ‘beste erfgoed-gemeente’
van Nederland.
www.kunsten92.nl/actueel/
publieksprijs/

Wat gaan we doen?
De vuilwaterriolering moeten
we vervangen. Om wateroverlast te voorkomen gaan we
ook een aparte leiding aanleggen om regenwater op te vangen. Dit is meteen een mogelijkheid om de straat, stoep en
parkeerhavens anders in te
richten. Hiervoor hebben we
een ontwerp gemaakt.
Meer weten?
Neem dan contact op met P.
Megens van de gemeente Oss,
telefoon 14 0412 of stuur een
mail naar p.megens@oss.nl
o.v.v. inloopmiddag Bram van
den Berghstraat.

zetten. Kunstenaars helpen om met verschillende materialen het zwaard te
versieren. Na afloop krijg je een kaartje voor de Erfgoedmiddag in Speeltuin
de Elckerlyc. De knutselmiddagen zijn op:
•

Donderdag 14 maart

•

Vrijdag 22 maart

•

Zaterdag 30 maart

•

Zondag 7 april

Kom je knutselen? Geef je dan op via datisoss@oss.nl
Tussen de kunstwerken van Het Hooghuis
De knutselmiddagen zijn tijdens de expositie van leerlingen van
Het Hooghuis. Van ijzerschroot en andere afvalmetalen hebben ze
fantastische dingen gemaakt, zoals vogels en vissen. Het Vorstenzwaard
op de rotonde heeft de leerlingen geïnspireerd.
Erfgoedmiddag Speeltuin De Elckerlyc
Heb jij je eigen Vorstenzwaard gemaakt en wil je nog meer weten
over de Vorst van Oss? Kom dan woensdag 15 mei van
14.00 – 17.00 uur naar de Erfgoedmiddag in Speeltuin De Elckerlyc.
Tijdens deze middag kun je lekker spelen met het zwaard tussen
de houten kastelen en het Stadsarchief houdt een erfgoedkwis.
Een échte Vorst van Oss ben je wanneer je de oplossing
hebt gevonden bij het erfgoedspel!
Kinderen met het versierde zwaard hebben gratis
entree deze middag.
Meer weten? Kijk op www.datisoss.nl

facebook.com/datisoss
twitter.com/datisoss
@datisoss
#datisoss

- Vrijwilligers gezocht -

Gastvrouwen/-heren eetpunt
‘Valkenburcht’ Ravenstein
Houdt u van een praatje
en wilt u graag iets betekenen voor senioren? ONS
welzijn zoekt enthousiaste gastvrouwen en -heren
voor het eetpunt ‘Valkenburcht’ in Ravenstein. Hier
kunnen ouderen elke dag
samen met anderen een

warme maaltijd nuttigen.
Als gastheer of gastvrouw
helpt u één keer per week
van 11.30 tot ongeveer
13.30 uur. Meer informatie: Harriette van Teeffelen,
088 374 25 44 of
maaltijdservice@
ons-welzijn.nl.

Helpt u de padden met
oversteken?
Paddenwerkgroep
Oss
zoekt
enthousiaste
natuurliefhebbers die willen helpen bij de oversteek
van padden rondom De
Hazenakker vijver in OssZuid. Vrijwilligers vanaf 16
jaar die vaak één of meerdere avonden per week
kunnen helpen, zijn van

harte welkom. Aanmelden
en meer informatie: Ilona
de Groot, 06 18392303 of
degrootmi85@gmail.com.
www.padden.nu
www.ravon.nl

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss
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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.

Officiële bekendmakingen
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 21 maart 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 ontwerpbe-

sluit? Kom dan naar de hoorzitting.
Een hoorzitting is een gesprek met
mensen die betrokken zijn bij het
besluit. De hoorzitting is gepland op
8 april om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 3 april even weten dat u
komt. U moet dat doorgeven aan balie
Bouwen, Milieu en Leefomgeving,
telefoon 14 0412.
4. U kunt beroep instellen
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
dan een beroepschrift naar de Rechtbank Oost-Brabant. Een beroepschrift
is een brief waarin staat waarom u
het niet eens bent met het besluit. Dit
heet 'beroep instellen'. Het beroepschrift moet u binnen zes weken
indienen. Deze termijn start de eerste

dag nadat de stukken ter inzage liggen. Vanaf donderdag 21 maart 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.

Inloopbijeenkomst
wijkcentrum D’n Iemhof en
omgeving
Op woensdag 27 maart
2019 is er een inloopbijeenkomst over de plannen voor
het nieuwe wijkcentrum in
de Ruwaard. U bent op 27
maart van harte welkom
tussen 19.00 tot 20.30 uur
in de grote zaal van wijkcen-

trum D’n Iemhof. U krijgt er
informatie over de stand van
zaken van de verbouwing
van Sterrebos, het ontwerp
voor de nieuwe Iemhof en
de gebiedsvisie voor winkelcentrum Ruwert en omgeving.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

