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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 37, woensdag 11 september 2019

Informatiebijeenkomst 16 september

Oss los van aardgas
Heel Nederland moet in 2050
van het aardgas af zijn. Dan
kunnen we onze huizen en
bedrijven niet meer met aardgas verwarmen. Het lijkt nog
ver weg, maar het is belangrijk dat we nu al bedenken
hoe we de gemeente Oss aardgasvrij maken. We vinden het
belangrijk om te horen hoe u
betrokken wilt worden bij de
aardgasvrije toekomst in Oss.
We nodigen u dan ook van
harte uit op maandag 16 september voor een informatieavond. Die is op het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. U
bent welkom vanaf 19.30 uur
en de avond duurt tot 21.30
uur. Neem uw smartphone of
tablet mee in verband met een
interactieve quiz!
Ook tijdens de Week van de
Duurzaamheid op 9 oktober
komt er een informatiebijeenkomst.
Denk mee en stel uw vragen
Wanneer gaat welke buurt
van het aardgas af, en wat
is daar het beste alternatief
voor aardgas? Dit zijn we nu

www.oss.nl/werkaandeweg

Onthulling Herinneringsmonument Vlinderboek
aan het onderzoeken. Het antwoord op deze vragen hebben
we nu dus nog niet. Tijdens
de informatieavond informeren we u over waar we mee
bezig zijn. Ook vinden we het
belangrijk om te horen hoe
u betrokken wilt worden bij
de aardgasvrije toekomst in
Oss, welke informatie u nodig
heeft en waar u nog vragen
over heeft.
Aanmelden voor de avond
Om te weten hoeveel mensen er komen, vragen we u

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.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Mark
van ’t Hof via telefoonnummer
14 0412. U kunt uw vraag ook
e-mailen naar m.van.t.hof@
oss.nl. Graag tot maandag 16
september!
www.duurzaamoss.nl

Edgehill School (Canada) een
verhaal vertellen. De muziek
wordt verzorgd door muziekvereniging Hartog en stadsharmonie KVA. Daarnaast
treedt een koor van Canadese studenten op.
14.00 uur
Het konvooi rijdt verder
naar Grave

Bedrijfsafval Oss

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

zich aan te melden voor deze
bijeenkomst. Dit kan via een
e-mail met uw naam naar
duurzame-energie@oss.nl.

Oss viert 75 jaar vrijheid

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

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

Ontmoet de deelnemers van
het konvooi bij camping De
Maasakker
Wilt u in gesprek met de
deelnemers van het Konvooi? Dat kan! U bent van
harte welkom op woensdagmiddag 18 september bij
Camping De Maasakker in
Megen.
Op donderdag 19 september vieren we dat Oss 75 jaar geleden is bevrijd. Iedereen is van harte welkom bij de officiële
herdenking. Deze is van 12.00 tot 12.45 uur bij het monument voor Vrijheid, Verdraagzaamheid en Vrede aan de Prof.
Regoutstraat in Oss.
Vóórdat het officiele programma begint, rijdt een
konvooi van militaire voertuigen een stukje van de
route die de bevrijders in
1944 reden. Dit was onderdeel van Operatie Market
Garden.
Programma officiële
herdenking
11.00 uur – ca. 11.45 uur
Operatie Market Garden,
konvooi van historische
militaire voertuigen. Zie het

KLOOSTERSTRAAT GEFFEN AFGESLOTEN
Vanaf 26 september tot 1 november is de Kloosterstraat in
Geffen vanaf de Kerkstraat tot aan de Veldstraat afgesloten voor al het verkeer. Enexis en Brabant Water gaan hun
leidingen vervangen. Daarna gaat de gemeente de bestrating opnieuw aanbrengen.

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

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

Werk aan de weg

kaartje voor de route.
12.00 – 12.45 uur
Officiële herdenking door
burgemeester Wobine BuijsGlaudemans
Toespraken worden verzorgd
door Burgemeester BuijsGlaudemans, Ed Steiger
namens de Stichting Veteranen Oss en Bill Truelove
(voormalige Canadees militair). Ook zal een leerling van
het Maasland College samen
met een cadet van King’s

Exposities, voorstellingen en
concerten
Oss is 75 jaar geleden bevrijd,
op 19 september 1944. We
vieren dat we sindsdien weer
in vrijheid leven. Met evenementen zoals de Liberation
Obstacle Run en Market Garden, een tentoonstelling in
Museum Jan Cunen, concerten en wandelingen. Cadetten uit Canada komen speciaal over en vertellen hun
verhaal over de bevrijding.
Voor scholieren in Oss is het
project ‘Veteranen in de klas’.
Meer informatie vindt u op
www.datisoss.nl/bevrijding

Gemeente Oss krijgt een herinneringsmonument
dat
troost biedt aan Ossenaren die
een kind hebben verloren. Het
monument ‘Vlinderboek’ komt
te staan in het Elzeneindpark
bij de Coornhertstraat/Joost
van den Vondellaan. De onthulling van het monument
door burgemeester BuijsGlaudemans is op vrijdag 20
september 2019 om 16.00 uur
in het Elzeneindpark. U bent
van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
Het programma duurt tot
ongeveer 16.30 uur. D-TV Oss
Bernheze en Omroep Brabant
zenden de onthulling live uit.
Persoonlijk verlies
Aanleiding om een monument te ontwikkelen is het
treinongeluk op 20 september
2018 waarbij vier kinderen om
het leven kwamen. Ossenaren
gaven aan behoefte te hebben
aan een plek waar ze troost
kunnen vinden. In de periode
daarna werd gemeente Oss
door meerdere mensen benaderd die een persoonlijk verlies
hebben geleden en graag een
monument willen. Ouders die
hun kind zijn verloren willen
erkenning voor hun verdriet.

Daarom heeft gemeente Oss
er voor gekozen om een monument te ontwikkelen voor
iedereen die een kind heeft
verloren. Na de onthulling kan
iedereen er een bezoek aan
brengen, op eigen gelegenheid en op het moment dat
het beste past.
Herinneringsmonument
Vlinderboek
Het monument is ontworpen
door Sjef Hoogstede. Hij ontwierp ook de os op de rotonde
bij de Kantsingel, de pillenstrip
bij het centraal station en het
kromgebogen zwaard op de
rotonde van de Molenstraat.
Bloemen leggen
Het is mogelijk om na de onthulling bloemen bij het monument neer te leggen. Dit heeft
de voorkeur in plaats van knuffels en in plaats van bij Station
West. We willen u vragen om
de bloemen er zonder plastic
neer te leggen.
Kom met de fiets of te voet
In verband met beperkte
mogelijkheid voor parkeren
willen we aanwezigen vragen
om vooral met de fiets en te
voet te komen naar de onthulling.

Taxus Taxi: bedankt Ossenaren!

De mensen van Taxus Taxi bedanken alle inwoners van Oss
voor het inleveren van hun taxussnoeisel. Mede dankzij jullie hebben ze ruim 346.000 kilo snoeisel opgehaald, wat goed
is voor de productie van zeker 3.000 chemotherapieën. Taxusnaalden bevatten een belangrijke grondstof voor chemotherapieën tegen verschillende soorten kanker, zoals eierstok-,
borst- en longkanker, maar ook tegen kanker van de slijmvliezen en in sommige gevallen voor chemotherapieën tegen
alvleesklier- en slokdarmkanker.
Kijk voor meer info op
www.taxustaxi.nl
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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
Nduwayo, I., Oude Litherweg 53, 5346
RP Oss
, datum besluit 03-09-2019
Kranenburg, S.L., Verdistraat 164, 5343
VJ Oss, datum besluit 03-09-2019
			
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:
Megen
• Oeverloos Theaterroute, in en rondom de Acropolis, Broeder Everardusplein 1, 28 juli 2019. Het evenement
is op 23 oktober 2019 van 19:00 uur
tot 23:00 uur, 24 oktober 2019 van
19:00 uur tot 23:00 uur, 25 oktober
2019 van 19:00 uur tot 00:00 uur,
26 oktober 2019 van 14:00 uur tot
00:00 uur, 27 oktober 2019 van 10:30
uur tot 18:00 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Berghem
• Berghem Bruist 2019, aan het Ontginningspad, 6-9-2019. Het evenement is op 15 september 2019 van
08:00 uur tot 17:00 uur.
Geffen
• 90-jarig jubileumfeest, Past Van Der
Kampstraat 34, 4-9-2019. Het evenement is op 7 september 2019 van
14:00 uur tot 01:00 uur, 8 september
2019 van 10:00 uur tot 21:00 uur.
Lith
• Oorlog aan de Rivier 2019, Sluismeester 1, 6-9-2019. Het evenement
is op 19 september 2019 van 20:00
uur tot 01:00 uur, 20 september
2019 van 20:00 uur tot 02:00 uur, 21
september 2019 van 20:00 uur tot
02:00 uur, 26 september 2019 van
20:00 uur tot 01:00 uur, 27 september 2019 van 20:00 uur tot 02:00
uur, 28 september 2019 van 20:00
uur tot 02:00 uur.
Oijen
• Kermis Oijen 2019, in de Kloosterstraat, 3-9-2019. Het evenement
is op 14 september 2019 van 13:00
uur tot 00:00 uur, 15 september
2019 van 13:00 uur tot 00:00 uur,
16 september 2019 van 13:00 uur tot
00:00 uur, 17 september 2019 van
13:00 uur tot 00:00 uur.
• kermis Oijen 2019 (muziekevenement), Kloosterstraat, 5-9-2019. Het
evenement is op 13 september 2019
van 19:30 uur tot 01:00 uur, 14 september 2019 van 19:30 uur tot 01:00

uur, 15 september 2019 van 14:00
uur tot 01:00 uur, 16 september 2019
van 11:00 uur tot 22:30 uur.
Oss
• 4WD Festival, Aengelbertlaan 60,
3-9-2019. Het evenement is op 14
september 2019 van 10:00 uur tot
17:00 uur, 15 september 2019 van
10:00 uur tot 17:00 uur.
• Liberation Obstacle Run, bij de Geffense Plas, 6-9-2019. 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.
• Fantastival 2019, centrum Oss, 6-92019. Het evenement is op 15 september 2019 van 12:00 uur tot 17:00
uur.
• Kilojoule Fest, Kruisstraat 15, 5-92019. Het evenement is op 7 september 2019 van 14:00 uur tot 00:00
uur.
Ravenstein
• Rock op de keien, in de Marktstraat,
6-9-2019. Het evenement is op 15
september 2019 van 12:00 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.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Angelenweg 133, Chemfor Holland BV, voor het oprichten van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Hunebedstraat 12, STM Machinebouw, 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
• Kloosterstraat 2-2A, het aanpassen
van een gevel en splitsing van kantoorruimten, verzonden op 3-9-2019,
2.
• Past Van Teteringstraat 3, het renoveren van een erker, verzonden op
3-9-2019, 2.
• St. Willibrordusstraat 19, Het bouwen van 14 woningen (gewijzigd tov
besluit dd 13-12-2010, R 118107), verzonden op 6-9-2019, 2.
Dieden
• Achterstraat 11, het verbouwen van
een veldschuur, verzonden op 3-92019, 2.
Geffen
• Molengraaf 1 Geffen, het bouwen
van een vrijstaand woonhuis met
bijgebouw, verzonden op 5-9-2019, 2.
Herpen
• St. Sebastianusstraat 12, het uitbreiden en verbouwen van een huisartsenpraktijk, ingediend op 8-8-2019, 1.
Huisseling
• Woordstraat 18, het plaatsen van
zonnepanelen op het bijgebouw,
verzonden op 2-9-2019, 2.
Lithoijen
• Weisestraat 16, het verbouwen van
een paardenstal, ingediend op 6-82019, 1.
• Weisestraat 16, het verbouwen van
een paardenstal, verzonden op 3-92019, 2.
Lith
• Het Wargaren ong., het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw, ingediend op 3-9-2019, 1.
• Pastoor van Hapertstraat, het bouwen van een tweekapper , ingediend op 4-9-2019, 1.
• Valkappel 47, het bouwen van een
woning (kavel 40), verzonden op
2-9-2019, 2.
Maren-Kessel
• Lankerweg 1, het bouwen van
een nieuwe melkgeitenstal en
de verbouw van de bestaande
stal met daarnaast overige wijzigingen in dierbezetting, 3.
Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvangen.
• Provincialeweg 52, het verbouwen
van een bijgebouw t.b.v. inwoning,
ingediend op 29-8-2019, 1.
Megen
• Kapelstraat 38, het verbouwen van
het woonhuis , verzonden op 2-92019, 2.
• Schoolstraat 4, het plaatsen van
zonnepanelen, ingediend op 22-82019, 1.
• Schoolstraat 4, het plaatsen van
zonnepanelen, verzonden op 6-92019, 2.
Neerlangel
• St. Jansstraat 9A, het herbouwen
van een veldschuur op de bestaande
fundering , verzonden op 3-9-2019, 2.
Oijen
• Oijense Benedendijk 56, het gedeeltelijk en geleidelijk ophogen van de
oprit en het plaatsen van keerwanden, verzonden op 2-9-2019, 2.
Oss
• Amelsestraat 5, het verbouwen van
de woning en toegankelijk verbeteren van het perceel Plan is buiten
behandeling gesteld., verzonden op
2-9-2019, 2.
• Angelenweg 77, gebruik maken van
een gedeelte van een bedrijfspand
als tijdelijk onderkomen, verzonden
op 2-9-2019, 2.
• Baronie 19, het wijzigen van de voorgevel, ingediend op 31-8-2019, 1.
• De Ruivert 5, het gedeeltelijk intern
verbouwen van een schoolgebouw
(wijzigen
brandcompartimentering), verzonden op 4-9-2019, 2.
• Docfalaan 2, het uitbreiden van de
kantoorruimte van het mortuarium
Oss, verlengd, 1.
• Eisenhowerstraat 14, het uitbreiden
van de woning, ingediend op 2-92019, 1.
• Gustaaf Gelderstraat 14, het bouwen van een garageopbouw, ingediend op 29-8-2019, 1.
• Hermelijnedreef 34, het vergroten
van een garage/berging en aanpassen van de inrit, verzonden op 3-92019, 2.
• Hertogin Mariastraat 16, het verplaatsen van de garage, verzonden
op 3-9-2019, 2.
• Hescheweg 31, het plaatsen van een
dakkapel, ingediend op 3-9-2019, 1.
• Heuvel 22 en 22F, het aanpassen van
de voorgevel, ingediend op 2-9-2019,
1.
• hoek Keltenweg - Bronsweg (Oss,
sectie B, nr. 6436), het kappen van 5
bomen, ingediend op 9-8-2019, 1.
• Kardinaal de Jongstraat 15-17, intrekking vergunning W 35567, verzonden
op 4-9-2019, 2.
• Lekstraat 4A, het bouwen van een
bedrijfhal met kantoor, ingediend
op 29-8-2019, 1.
• Pastoor Van Ierlandstraat 15, het
plaatsen van een erker met overkapping aan de voorgevel en aanbrengen van een opening tussen de keu-

ken en de woonkamer, verzonden op
4-9-2019, 2.
• Singel 1940-1945 320, het uitbreiden
van de bestaande carwash met stofzuigerplaatsen met een interieur
reinigingsruimte, verzonden op 3-92019, 2.
• Teugenaarsstraat 8, het realiseren
van een uitbouw en een inrit , verzonden op 3-9-2019, 2.
• Uitstroom 8, Het plaatsen van een
vrijstaande terrasoverkapping ,
ingediend op 1-9-2019, 1.
• Zustershof 51, het uitbouwen van de
woning, verzonden op 4-9-2019, 2.
Ravenstein
• Keurvorstenplein 2, het vervangen
van het bestaande vuilwaterriool,
ingediend op 13-8-2019, 1.
• Kolonel Wilsstraat 23, het verbouwen van een monumentaal pand,
verzonden op 2-9-2019, 2.
• Schaafdries 44, het realiseren van
een inrit, ingediend op 22-8-2019, 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 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 12 september 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
30 september om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan
2 in Oss. Laat ons voor 25 september
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 12 september
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

Raad en Daad
AGENDA OPINIECOMMISSIE RUIMTE
Op 19 september 2019 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur en is in de raadzaal van het
gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staat:
• Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oss
2019
• Zaterdagmarkt
• Herbestemming Raadhuis Ravenstein
• Stimuleringsregeling wonen in het centrum – aanvullend budget 2019
De raadsvergaderingen 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.
www.oss.nl/gemeenteraad

Wijk- en Dorpsraad
DORPSRAAD LITH
Op woensdag 18 september 2019 vergadert bovenstaande
dorpsraad. De vergadering begint om 20.00 uur en is in
het MFA ‘Hart van Oijen’, Kloosterstraat 1, Oijen.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag vorige vergadering d.d. 05 juni 2019
3. Mededelingen Adviseurs – Dorpsraad
4. Duurzame Energie. Jeroen Kessels (procesbegeleider)
komt het proces van verkenning in de Lithse polder
toelichten.
5. Kermissen in de dorpen
6. Spreekrecht publiek
7. Rondvraag
8. Sluiting
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter.
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.

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.

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 mantelzorgcompliment 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.
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Adviseur komt langs voor €75,-

Advies over energie besparen
voor jouw huis

Verduurzamen is hot: veel
mensen willen hun huis energiezuiniger maken. Maar
waar begin je? Daar helpt de
gemeente Oss haar burgers
graag bij. Voor een minimaal
bedrag van € 75,- brengt een
adviseur van Brabant Woont
Slim alle maatregelen op
het gebied van energie voor
je woning in kaart. Gordon
Braicks had daar wel oren naar
en kreeg er geen spijt van.
Gordon dacht al langer na
over
het
energiezuiniger
maken van zijn huis. Maar
wist niet hoe hij er echt werk
van moest maken. ‘Mijn huis
is aan het einde van de jaren
60 gebouwd’, vertelt Gordon.
‘Daardoor wist ik zeker dat
er mogelijkheden waren om
te verduurzamen. Én om te
besparen op mijn energierekening. De adviseur nam alle
tijd voor me en wist heel goed
waar hij over praatte. Je zit
helemaal nergens aan vast en
bepaalt zelf of je wat doet met
zijn adviezen.’
Ronde door het huis
Zo’n adviseur komt namens
Brabant Woont Slim, een partner van gemeente Oss, per-

soonlijk bij je langs. Samen
maak je een ronde in en rondom je huis. Na de rondleiding
stelt de adviseur een persoonlijk adviesrapport op. Daarin
staan alle maatregelen op het
gebied van energiebesparing
die je in jouw huis kunt treffen.
Tweede bezoek
Na het bezoek van de expert
krijg je de tijd om het adviesrapport rustig door te nemen.
Vervolgens komt hij een aantal weken later nog eens bij je
langs. Op dat moment kun je
hem gerichte vragen stellen
over eventuele ingrepen en
maatregelen. Gordon: ‘Je krijgt
een advies op maat, daar was
ik echt naar op zoek. De expert
heeft me slimme en reële
oplossingen aangereikt, specifiek voor mijn huis en passend
bij mijn budget.’

www.duurzaamoss.nl
www.brabantwoontslim.nl

Win €15.000,- voor groen in uw wijk!

Praktisch Alles Groen: de leukste
dorpen- en wijkenwedstrijd
Met de wedstrijd Praktisch
Alles Groen wonnen bewoners
en begeleiders van het Elzeneindhuis en wijkraad Ruwaard
met het project ‘Slowpad’ zo’n
€15.000,-. Een wandelroute
met allerlei kleine zijpaden in
het groen naar speeltoestellen
en insektenhotel is aangelegd.
Woont u in de gemeente Oss
en heeft u ook een idee om
samen met uw buurtgenoten,
de buurt, de wijk of het dorp
waarin u woont nóg mooier,
leuker, beter en leefbaarder
te maken? Maak dan een ontwerp en doe mee aan de wedstrijd Praktisch Alles Groen!
Doe mee
Woont u in een straat, een hof,
aan een plein of doorgaande
weg? Of in een appartement
en heeft u alleen een balkon?
Dat maakt niet uit! Laat uw
gedachten gaan over hoe uw
buurt nóg fijner wordt. Kijk
naar buiten en boom eens met

buurtgenoten over wat jullie
zouden willen veranderen in
de buurt. Met € 15.000 kunt u
aan de slag. Dus denk GROOT.
Voorbeelden & Inspiratie
Een ontwerp? Dat klinkt ingewikkeld. Maar dat hoeft het
niet te zijn. Ga gewoon met uw
buurtgenoten aan de slag over
een idee en maak het visueel.
Geen zorgen, het uitvoeren
van het idee hoeft u niet persé
zelf te doen. Gemeente Oss
helpt mee bij het realiseren
van het winnende idee.
Meer informatie
Voor vragen mail gerust naar
p rak t i s c h al l e s g ro e n @ o s s .
nl. Dien uw ontwerp uiterlijk dinsdag 1 oktober 2019 in.
Meer informatie en de voorwaarden staan op

www.praktischallesgroen.nl

Van 5 tot en met 11 oktober

Week van de Duurzaamheid in Oss!
activiteit is varen met Skòn
Schip om onze Maas schoon te
maken.
Gemeente Oss staat van 5 tot
en met 11 oktober in het teken
van Duurzaamheid!
We organiseren deze week
samen met Platform Global
Goals Oss, Orde van de Klauw,
Bibliotheek Oss, Stadse Boeren
Oss, Brabant Woont Slim, ECO,
wijk- en dorpsraden, Jongerenraad, Kracht van Oss en Mooiland. Ook het Maaslandcollege
en ROC de Leijgraaf doen mee.
De Week van de Duurzaamheid heeft een programma
boordevol activiteiten voor
inwoners, ondernemers en
studenten. Stel je eigen programma samen en kijk op
www.duurzaamoss.nl! Let op:
voor sommige activiteiten
moet je je inschrijven.
Voor de jeugd
Speciaal voor de jeugd in Oss
komt de Goal Show van ANNE
naar Oss. Dit organiseren we
samen met Platform Global
Goals Oss. ANNE presenteert
zich als de 18e Global Goal en
neemt jou daarin mee. Een 18e
Global Goal, het waren er toch
17? Klopt de 18e Global Goal…
dat ben JIJ! Een actieve show
met presentator, comedian,
MC maar bovenal sfeermaker
Jelle Brouwer. Duurzaamheid
is ook leuk en jij bent er bij!
Daarnaast gaan leerlingen van
verschillende techniek-opleidingen van ROC de Leijgraaf
aan de slag met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Er is ook genoeg te
doen voor de leerlingen van
de basisschool: ploggen met
Meneer Gijs, afvalprikken of
maak je eigen groentespiesjes
bij het NME! Een andere leuke

Voor iedereen
Er is een gevarieerd programma voor alle inwoners van Oss.
Er komt een duurzaamheidsmarkt waar je advies krijgt
om je huis duurzaam te (ver)
bouwen. Tijdens die avond is
er ook een bijeenkomst over
aardgasloos wonen in Oss.
Bibliotheek Oss organiseert
verschillende activiteiten zoals
de Wabi Sabi game: je ervaart
in dit bordspel de diverse tijdperken waar we als de samenleving doorheen zijn gegaan.
Ook organiseert de Bibliotheek Oss samen met de Stadse Boeren Oss en GreenSand:
hoe kun je in je eigen tuin CO2
verminderen? Zit je in een Vereniging van Eigenaren en wil
je weten welke mogelijkheden
er zijn om te verduurzamen?
Dan kun je deze week terecht
voor informatie over hoe je dat
kunt financieren.
Voor ondernemers
De Kracht van Oss organiseert op maandag 7 oktober
het Event Duurzaamheid.
De avond is interessant voor
bedrijven die concreet met
duurzaamheid aan de slag
willen. Speciale gastspreker
is Anniek Mauser, Duurzaamheidsdirecteur van Unilever.
En op 8 oktober is er een netwerkevenement in vorm van
een golfclinic.
Er volgt nog meer!
Het programma wordt iedere
dag weer aangevuld! Bekijk
welke evenementen voor jou
interessant zijn op
www.duurzaamoss.nl

Leegzuigen van kolken
In september en oktober
maken we in alle kernen en
dorpen in de gemeente Oss de
straat- en trottoirkolken (putten) schoon. Als de wagen van
de firma Panhuizen bij u in de
buurt is, vragen wij u om de
kolken zoveel mogelijk vrij te
houden.
Voor een goede afvoer van het
regenwater laat de gemeente

elk jaar de kolken leegzuigen.
Hierdoor wordt de kans op
vuile en verstopte afvoeren
kleiner.
In het buitengebied maakt
niet de gemeente, maar de
provincie of het waterschap de
kolken schoon.
Voor meer informatie neem
contact op met de gemeente
Oss, telefoon 14 0412.

Gratis cursus ‘Omgaan met geld’
Op vrijdag 20 september 2019
start de gratis cursus ‘Omgaan
met geld’. Wilt u graag zelf uw
administratie en geldzaken
bijhouden? Maar lukt het niet
om uw papieren op orde te
krijgen of te houden? Weet u
niet waar uw geld blijft? Wilt
u graag meer weten over toeslagen van de belastingdienst?
Hebt u vragen over overstappen naar een andere ziektekostenverzekering? Of hebt u
andere vragen over uw geldzaken? Dan is de gratis cursus
‘Omgaan met geld’ iets voor u!
Informatie over de cursus
• Start vrijdag 20 september, 10 vrijdagen. Tijdens de
herfstvakantie zijn er geen
lessen.
• 13.00 uur tot 16.00 uur.
• Muzelinck, Raadhuislaan 18,
5341 GM Oss.
• De cursus wordt gegeven
door een docent van IVIOopleidingen.
• Voor inwoners van de

gemeente Oss.
Na deze cursus kunt u:
• Post en papieren ordenen en
bewaren
• Veilig internetbankieren
• Sparen voor onverwachte
uitgaven
• Omgaan met schulden
• Overstappen van zorgverzekeraar,
energieleverancier,
telefoonaanbieder etc.
Na deze cursus hebt u:
• Inzicht in uw maandelijkse
inkomsten (inclusief toeslagen)
• Inzicht in uw uitgaven
• Inzicht op welke kosten u
kunt besparen
• Duidelijkheid over verzekeringen die u nodig hebt
Aanmelden of vragen?
Hebt u vragen of wilt u zich
aanmelden voor deze cursus? Stuur dan een mail naar
wieducatie@oss.nl of bel 14
0412 en vraag naar Geertje
Ruijs.

Kom uit je schuld

‘De winkel was mijn kindje, dat
moest en zou ik redden’
Marc Mulder (54): ‘Samen
met twee partners had ik drie
goedlopende winkels. Maar
we kregen ruzie en er bleek
te zijn gesjoemeld met de
administratie en aangiftes. Ik
bleef over met één winkel en
de nodige schulden. Een paar
jaar kon ik mijn hoofd boven
water houden. Tot er recht
voor mijn deur de verbouwing
van de binnenstad begon. In
drie maanden tijd verloor ik
de helft van mijn omzet. Ik
liep constant achter de feiten
aan. Telkens dacht ik: volgende
maand komt het goed. Je ziet
dat bij veel ondernemers. Het
eindigt ermee dat je serieus
aan zelfmoord denkt. Maar
ik heb heel veel geleerd van
dit proces. Ik ben eruit gekomen en heb mijn bestemming
bereikt. Dat is, simpelweg:
anderen helpen.’
Lees op komuitjeschuld.nl het
hele verhaal van Marc en hoe

hij de eerste stap zette om uit
de schulden te komen.
Hulp bij geldzorgen
Het is belangrijk dat mensen
zo snel mogelijk hulp krijgen
bij hun geldzorgen. De eerste stap naar een oplossing?
Eerlijk zijn over de situatie en
er met iemand over praten.
Iemand die zij vertrouwen.
Ook de gemeente Oss (bel 14
0412) of Schuldhulpmaatje
(mail schuldhulpmaatjeoss@
gmail.com) kan helpen.
Ook jij kunt daarbij helpen
Ken jij mensen die mogelijk
geldzorgen hebben? Praat
erover. ‘Kom jij eruit?’ is een
eenvoudige vraag, waarmee
je het gesprek kunt beginnen.
Kijk voor verhalen en gespreks
tips op

www.komuitjeschuld.nl

