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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

Het Hooghuis scoort
vignet Bewegen en Sport

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

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.

Maandag 25 juni reikte wethouder Kees van Geffen het
tweede vignet Bewegen en
Sport uit aan Het Hooghuis
in het kader van de Gezonde
School. Eerder dit jaar behaalde locatie Stadion al het vignet
en nu heeft locatie ZuidWest
ook de erkenning. De sportieve
school voldoet aan alle voorwaarden door het uitgebreide
aanbod van binnen- en buitenschoolse sportactiviteiten.

In het Frans Heesen Stadion
werd het vignet op sportieve
wijze uitgereikt. Kees van Geffen deed de aftrap en vervolgens mochten alle leerlingen
penalty’s nemen. Van Geffen
is trots op de gezonde en sportieve gemeente en roemt ook
de gezonde school aanpak
van Het Hooghuis. “Het vignet
Bewegen en Sport is drie jaar
geldig, dus ik verwacht over
drie jaar wederom een uitrei-

king te doen”.
Al enkele jaren is er op alle
scholen van Het Hooghuis aandacht voor de gezonde school.
Zo wordt er in de schoolkantines gewerkt met gezonde producten, wordt er in de lessen
aandacht geschonken aan de
gezonde keuze en worden er
tijdens en na schooltijd buitenschoolse sportactiviteiten
georganiseerd.

Laag inkomen en kinderen?

Deze regelingen zijn er als uw kind naar de
middelbare school gaat!
Als kinderen van de basisschool naar de middelbare
school gaan, hebben ze vaak
nieuwe spullen nodig. Denk
aan een tas, rekenmachine,
laptop/iPad of een nieuwe
fiets. Kosten die niet iedereen
kan betalen. De gemeente Oss
vindt het belangrijk dat kinderen een goede start krijgen.
Daarom zijn er voor gezinnen
met een laag inkomen verschillende regelingen.
€ 400,- voor het overgangsjaar
De gemeente Oss heeft de
regeling ‘Meedoen is belangrijk’. Die bestaat uit verschillende regelingen. Eén daarvan is de eenmalige bijdrage
van € 400,- per kind voor het
overgangsjaar van basisschool
naar middelbare school. Wilt
u het bedrag voor het begin

van het schooljaar ontvangen?
Vraag het dan voor 1 augustus 2018 aan. Weten hoe dat
moet? Kijk op: www.oss.nl/
kindregelingen.

Solidariteitsfonds scholen
Voortgezet Onderwijs
Het Hooghuis, Maaslandcollege, Stichting Leergeld Maas en
Leijgraaf en de gemeente Oss
hebben een solidariteitsfonds
opgericht. Vanuit het solidariteitsfonds vergoeden we verschillende dingen, zoals:
• (De maandelijkse leenbijdrage voor) een laptop of iPad;
• Deelname aan buitenschoolse activiteiten voor alle leerlingen;
• Schoolbenodigdheden;
• Huiswerkbegeleiding, zoals
deze op school verzorgd
wordt door (betaalde) oude-

rejaars leerlingen;
• Deelname aan een (buitenlandse) reis. Dit is eenmalig.
• De kosten worden door Stichting Leergeld aan de school
betaald.
Een aanvraag doen voor het
Solidariteitsfonds? Bel naar
Stichting Leergeld via telefoonnummer 06 1308 9599
(bereikbaar op maandag van
10.00 tot 12.00 uur en dinsdag
14.00 tot 16.00 uur) of mail
naar: leergeldoss@gmail.com.
Een medewerker van Leergeld
komt bij u thuis om te bespreken hoe zij kunnen helpen.
Vangnetregeling zwemmen
Speciaal voor kinderen vanaf
groep 7 tot 18 jaar die nog
geen zwemdiploma hebben, is
er de vangnetregeling van de
gemeente Oss. Kinderen kunnen een gratis zwemopleiding
van één jaar bij het Golfbad Oss
volgen. Vraag naar de mogelijkheden bij het Golfbad Oss.
Meer weten?
Meer informatie over deze en
andere regelingen staat op
onze website. Daar leest u ook
de voorwaarden die gelden.
www.oss.nl/kindregelingen
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Werk aan de weg
Asfaltonderhoud Oss en kernen
De gemeente Oss laat de komende weken onderhoud uitvoeren aan een aantal asfaltwegen. Tijdig repareren garandeert een probleemloos, veilig wegdek voor de komende
winterperiode. Een overzicht van de werkzaamheden.
Van 2 t/m 6 juli 2018 werken we aan:
• Kruising Galliërsweg Friezenweg in Oss
• Sint Wilpertslaan in Oss
• Het Woud in Oss
• Rotonde het Woud in Oss
• Hertewissel in Oss
• Rijnstraat in Oss
• Cereslaan in Oss
• Hartog Hartogsingel in Oss
• Industrielaan in Oss
• Correllistraat in Oss
• Willaertstraat in Oss
• Amsteleindstraat in Oss
• Vlasgaard in Oss
• Grindlaan in Oss
• Gerbrandylaan fietspad in Oss
• Vlasakker in Oss
• Gemertstraat in Oss
• Gemertstraat voetpad in Oss
• Diverse paden in park de Strepen in Oss
• Ussenstraat in Oss
• Vivaldistraat in Oss
Van 9 t/m 13juli 2018 werken we aan:
• Rotonde Raadhuislaan / Kortfoortstraat
• Heschepad
• Vierhoeksingel
• Uiterwaard
• Edelenburg / Mettegeupelstraat
• Parkje Edelenburg / Mettegeupelstraat
• Parkje Edelenburg / Luchtenburg
• Voetpad parallel aan Peellaan
• Braakstraat fietspad oost
• Braakstraat fietspad west
• Past. Elsenstraat
• Past. Feletstraat in Oijen
Op donderdag en vrijdag 12 en 13 juli brengen we een slijtlaag
( dat is een nieuwe laag steentjes) aan op de volgende wegen:
• Rector Nuijensweg en Maasdijk in Ravenstein
• Maasbommelse Veerweg, Rulstraat en Tienmorgenstraat
in Megen
• Berghemseweg en Onderweg in Haren
Planning
Werken met asfalt is zeer weersafhankelijk. Bij goed weer
kan de planning wat naar voren worden bijgesteld, bij
regenachtig weer kan de planning wat uitlopen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met de balie
Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss,
telefoon 14 0412.
Voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden kunt u
kijken op www.oss.nl/werkaandeweg

De Macherse brug tijdelijk afgesloten

Op dinsdag 17 juli tussen 19.00 uur en 00.00 uur is
Macherse brug op de Dorpenweg in Macharen afgesloten.
De gemeente voert onderhoud uit aan de brug. Een omleidingsroute geven we met borden aan. De omleidingsroute
loopt via de Megensebaan, Singel 1940- 1945, Koornstraat,
Macharenseweg en Ossestraat en vice versa.
www.oss.nl/werkaandeweg
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

MANDAATBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Oss
maken bekend dat in hun vergadering van 25 juni 2018 het mandaatregister van de Publiekszaken opnieuw
is vastgesteld.
Op grond van dit besluit mogen de
bevoegdheden die in deze mandaten
zijn genoemd, binnen de door het
college en de burgemeester gestelde
randvoorwaarden worden genomen
door de directeur, afdelingshoofden
en de door hen specifiek aangewezen
functionarissen.
Het mandaatregister ligt, gedurende acht weken na deze publicatie,
ter inzage bij de afdeling Publieksvoorlichting van de gemeente Oss,
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op
donderdag tot 19.00 uur.

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.

mentenvergunning verleend aan:
Berghem
• Kermis, feesttent en randactiviteiten
Berghem 2018, Meester Gielenplein
en omgeving, 28-6-2018. Het evenement is op 7 juli 2018 van 14:00 uur
tot 02:00 uur, 9 juli 2018 van 14:00
uur tot 01:00 uur, 10 juli 2018 van
14:00 uur tot 01:00 uur, 6 juli 2018
van 20:00 uur tot 02:00 uur, 8 juli
2018 van 13:00 uur tot 01:00 uur.
• Kermis Berghem 2018 (café Roots),
St. Willibrordusstraat 47 (na), 27-62018. Het evenement is op 6 juli 2018
van 20:00 uur tot 01:00 uur, 7 juli
2018 van 20:00 uur tot 01:00 uur, 8
juli 2018 van 14:00 uur tot 01:00 uur,
9 juli 2018 van 20:00 uur tot 00:00
uur, 10 juli 2018 van 20:00 uur tot
00:00 uur.
Geffen
• Zeskamp Geffen, Vlijmdstraat 14,
25-6-2018. Het evenement is op 7 juli
2018 van 10:00 uur tot 01:00 uur.
Herpen
• Kindervakantieweek
Ravenstein
2018, Schaijkseweg 20, 29-6-2018.
Het evenement is op 13 augustus
2018 t/m 16 augustus 2018 van
09:00 uur tot 16:00 uur.
Oss
• Tribuneloop 2018, Linkensweg Oostwal - Hooghuisstraat - Begijnenstraat, 27-6-2018. Het evenement is op 11 juli 2018 van 19:00 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.

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
• De 10 van Berghem, centrum Berghem, 21 juni 2018. Het evenement is
op 31 augustus 2018 van 18:55 uur
tot 21:00 uur.
Geffen
• Kermis Geffen 2018, Dorpsplein, 5
juni 2018. Het evenement is op 11
augustus 2018 t/m 14 augustus 2018
van 13:00 uur tot 00:00 uur.
Huisseling
• Gildefeesten St. Lambertusgilde
Huisseling, Hamstraat Huisseling,
26 juni 2018. Het evenement is op
21 september 2018 van 18:00 uur tot
00:00 uur, 22 september 2018 van
13:00 uur tot 01:00 uur, 23 september 2018 van 09:30 uur tot 21:00 uur.
Lith
• Golfbad Osse Maasrace, de Lilthse
Ham, 26 juni 2018. Het evenement is
op 15 september 2018 van 09:00 uur
tot 17:00 uur.
Oss
• Kermis Oss 2018, Burchtplein, 25 mei
2018. Het evenement is op 17 augustus 2018 van 13:00 uur tot 01:00 uur,
16 augustus 2018 van 13:00 uur tot
00:00 uur, 18 augustus 2018 van
13:00 uur tot 01:00 uur, 19 augustus
2018 van 13:00 uur tot 00:00 uur,
20 augustus 2018 van 13:00 uur tot
00:00 uur, 21 augustus 2018 van
13:00 uur tot 00:00 uur, 22 augustus
2018 van 13:00 uur tot 00:00 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.

MELDING EVENEMENTENKALENDER
De volgende meldingen zijn ingediend en geplaatst op de jaarkalender
evenementen. De vermelde datum is
de geplande datum van het evenement.
De
kalendermeldingen
worden
bekendgemaakt om u op de hoogte
te stellen dat er plannen zijn voor
een evenement in uw omgeving. Dit
is nog geen formele vergunningaanvraag. Het is nog niet zeker of vergunning wordt aangevraagd en of dat
deze wordt verleend. Daarom kunt
u nog geen zienswijze of bezwaar
indienen. Heeft u nog vragen of wilt
u een afspraak maken neem dan contact met ons op: 14 0412. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en
16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn de volgende meldingen voor de evenementenkalender gedaan:
Oss
• Winterland 2018, Heuvel. Het evenement staat op de kalender voor 6
december 2018 t/m 9 januari 2019.

De vermelde datum is de dag waarop
de ontheffing is verzonden.
Het is mogelijk deze ontheffing 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.

VERLEENDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evene-

ONTHEFFING SCHENKTIJD
PARACOMMERCIËLE
RECHTSPERSOON
De burgemeester heeft een ontheffing verleend van de tijd waarop
alchoholhoudende drank geschonken
mag worden aan:
Oss
• Tennisvereniging Helios, voor het
pand gelegen aan het adres Rusheuvelstraat 9, voor aanvraag ontheffing paracommercie en melding
afwijken schenktijden, 29-6-2018.

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.

Raad en Daad
BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 28 JUNI 2018
Benoeming burgerleden
Besluit: unaniem aangenomen
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Besluit: unaniem aangenomen
Actualisatie financiële verordening (art. 212
Gemeentewet)
Besluit: unaniem aangenomen

Motie (2) van SP en PvdA ‘fietspad Kennedybaan’: Ingetrokken
Motie (3) van SP, GroenLinks en PvdA ‘Nee tegen mestverwerkingsfabriek Elzenburg – De Geer’:
Verworpen (Voor: SP, D66, GroenLinks, PvdA. Tegen: VDG,
LOF, VVD, CDA, Beter Oss)
Motie (4A) van SP, GroenLinks. D66, PvdA en LOF ‘help de
Helpende Handen’: unaniem aangenomen

Eerste financiële tussenrapportage 2018
Besluit: unaniem aangenomen

Motie (5) van D66 ‘Armoedebestrijding door preventie’:
unaniem aangenomen

BESTEMMINGSPLAN ‘DE
KERKESTEEG - CLUBGEBOUW GEFFEN - 2017’, OSS
De gemeenteraad van Oss heeft op 31
mei 2018 het bestemmingsplan ‘De
Kerkesteeg - clubgebouw - Geffen 2017’ vastgesteld. Hieronder staat wat
dit betekent. Ook leest u wat u kunt
doen als u het niet eens bent met het
bestemmingsplan.

Verlenging contractduur PwC
Besluit: unaniem aangenomen

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
ruimtelijke functies (‘bestemming’)
een gebied, terrein of een perceel
grond heeft. Bijvoorbeeld wonen,
natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt
een bestemmingsplan of men op die
grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning
vraagt om te bouwen. De gemeente
kijkt dan of uw bouwplan in het
bestemmingsplan past.
De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Dit staat in artikel 3.1
van de Wet ruimtelijke ordening.

Begroting 2019 jaarverslag/jaarrekening 2017
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant
Noordoost
Besluit: unaniem aangenomen

Motie (6) van D66 ‘Anoniem telefoonnummer armoedebeleid’: aangenomen
(Voor: D66, VDG, VVD, CDA, Beter Oss Tegen: SP, PvdA, GL,
LOF)
Stemverklaring SP: Veel mensen hebben geen geld om
de telefoon te gebruiken. De fractie denkt daarom dat
het een overbodige motie is. Op deze manier vinden we
niet de mensen die in armoede zitten, de fractie stemt
tegen
Stemverklaring PvdA: Sluiten zich aan bij de stemverklaring van SP.
Stemverklaring CDA: Akkoord met de motie, het voorstel verdient een kans om onderzocht te worden. Het
nummer moet wel gratis zijn, anders streeft het zijn
doel voorbij.
Stemverklaring LOF: Sluiten zich aan bij de stemverklaring van SP.

Waar gaat het bestemmingsplan
‘De Kerkesteeg - clubgebouw Geffen - 2017’ over?
Het bestemmingsplan ‘De Kerkesteeg
- clubgebouw - Geffen - 2017’ gaat over
de bouw van een nieuw clubgebouw
voor de scouting Geffen, het SintJorisgilde gilde en jeugdvakantiewerk
Geffen. Dit bestemmingsplan maakt
de bouw van het clubgebouw en de
aanleg van een terrein voor buitenactiviteiten voor de drie verenigingen
mogelijk in Geffen aan de Kerkesteeg.
Het betreft het perceel kadastraal
bekend gemeente Geffen, sectie D,
nummer 516. Het perceel ligt in het
plangebied van het bestemmingsplan ‘Weverstraat eo’.

Begroting 2019 en jaarverantwoording 2017
Veiligheidsregio Brabant Noord
Besluit: unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: de fractie stemt in met de verhoging
van 4 euro per inwoner, met de notitie dat de fractie
zich veel zorgen maakt over de kwaliteit van de Veiligheidsregio, met name de brandweer. De fractie hoopt
dat de problemen structureel aangepakt worden.

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van donderdag 23 november tot en
met woensdag 3 januari 2017 kon
u reageren op het ontwerp van het
bestemmingsplan. Het vastgestelde
bestemmingsplan is op een aantal
punten anders dan het ontwerpbestemmingsplan. De verschillen staan
vermeld in een ‘Nota van zienswijzen
en wijzigingen’.
U kunt het bestemmingsplan en de
overige stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 5 juli tot en
met woensdag 15 augustus 2018 de
volgende stukken bekijken:
• het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan
• het bestemmingsplan
• andere stukken over het bestemmingsplan, zoals de toelichting en
de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’
U kunt deze stukken bekijken:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
• (op papier en digitaal) bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss;
de balie is open van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,
op donderdag tot 20.00 uur
De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar
op http://bestemmingsplan.oss.nl/
RO-online/0828.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPclubkrkstg-VG01
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere
waarde? Dan kunt u hiertegen beroep
instellen. Dat wil zeggen dat u een
brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan
de Raad van State. Daarin legt u uit
waarom u het er niet mee eens bent.
U kunt dit doen van donderdag 5 juli
tot en met woensdag 15 augustus
2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde,
én
Vervolg op pagina 3

Begroting 2019 en beleidsplan 2019 GR Heesch West
Besluit: unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: de fractie stemt in met de begroting
maar betreurt het dat geen rekening is gehouden met
windmolens en zonnepanelen, en dat er geen verplichting komt om zonnepanelen op het dak te leggen. De
fractie vindt dit een gemiste kans.

Zienswijze op de provinciale omgevingsvisie
Besluit: unaniem aangenomen
Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal
Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
Besluit: unaniem aangenomen
Jaarplan inclusief begroting 2019 Regio Noordoost
Brabant
Besluit: unaniem aangenomen

Archiefverordening Oss 2018
Besluit: unaniem aangenomen
Begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD Hart voor
Brabant
Besluit: unaniem aangenomen
Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale
Ambulance Voorziening
Besluit: unaniem aangenomen
Begroting 2019 en jaarverslag jaarrekening 2017
BHIC
Besluit: unaniem aangenomen
Geldlening Stichting Kringloopbedrijven Maasland
Besluit: unaniem aangenomen
Begroting 2019 en jaarrekening 2017 RBL BNO
Besluit: unaniem aangenomen
Begroting 2019 en jaarverslag 2017
Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
Besluit: unaniem aangenomen
Vaststelling Algemene subsidieverordening Oss
2018
Besluit: unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie stemt in omdat het gaat
om de algemene subsidieverordening. De fractie gaat
ervan uit dat de problemen met muziekverenigingen
in Lith, Macharen en Demen zo spoedig mogelijk worden opgelost.
Uitbreiding Hertogin Johanna locatie
Aalbersestraat
Besluit: unaniem aangenomen
Stemverklaring PvdA: De fractie stemt voor het voorstel, maar zoals de fractie in de commissie heeft aangegeven moeten dit soort zaken integraal in het scholenplan worden afgewogen om te bepalen waarin je
investeert. Er is geen dekking in dit voorstel, wel een
bedrag. We weten pas bij de begroting hoe we dit gaan
financieren, de fractie ziet dit als een risico.
Motie (1) van SP ‘Niets over inwoners’: unaniem aangenomen
Beleidsuitgangspunten en budgettair kader
specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en bijstelling
budgettair kader 2018
Besluit: Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie stemt in met het voorstel.
De fractie hoopt dat duidelijk aan de centrumgemeente wordt doorgegeven dat er geen administratieve fouten meer worden gemaakt zodat de organisaties daar
nadeel van ondervinden.
De fractie vraagt aan de wethouder om in het najaar
met de raad in gesprek te gaan over de uitslag van de
onderzoeken die de adviesraad gesteld heeft over de
ontwikkeling van de wachtlijst en de toename van de
vraag naar jeugdhulp. De fractie wil ook bespreken wat
de gevolgen van de transformatieopdracht (terugverdienmodel) kunnen zijn voor de organisatie.
Stemverklaring GroenLinks: De fractie stemt in met het
voorstel. De bijstelling van het budgettair kader kan
niet langer wachten. De fractie vindt dat het beleid nog
steeds te veel aandacht geeft aan de generalistische
zorg en dat de specialistische zorg veel eerder aan de
poort al beschikbaar zou moeten zijn.
Coalitieakkoord.
Ter bespreking, geen besluitstuk

Motie (7) van D66 ‘Promotie recreatie en toerisme’:
unaniem aangenomen
Stemverklaring CDA: De fractie van CDA ziet de motie
als de vraag om verbinding te zoeken tussen de verschillende gebieden en verschillende initiatieven die
wij in Oss al kennen.
Motie (8) van D66 en GroenLinks ‘Actieplan groene
daken en gevels’: verworpen.
(Voor: D66, GroenLinks, PvdA, SP Tegen: VDG, VVD, CDA,
LOF, Beter Oss)
Motie (9) GroenLinks, SP en D66 ‘Consequenties voor
groen in ruimtelijk plannen duidelijker in beeld’: unaniem aangenomen
Motie (10) GroenLinks, SP ‘Visie Toekomst Agrarische
Sector’: unaniem aangenomen.
Stemverklaring CDA: Deze visie gaat over een sector
die in transitie is. We hebben een groot buitengebied
waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Dit
rechtvaardigt volgens de fractie om een actief beleid te
voeren als gemeente om te kijken waar de uitdagingen
liggen en dit via een loket of plattelandsmanager die
uitdaging op deze manier ook in beeld te brengen. De
fractie steunt de motie.
Stemverklaring VDG: De fractie wil de motie breder
zien: we zitten niet op een eiland, dus het is niet de
bedoeling om alleen voor of met de Osse boeren een
visie te ontwikkelen. Met deze opmerking zal de fractie
de motie steunen.
Stemverklaring VVD: De fractie ondersteunt de motie
en gaat er van uit dat deze visie ook gebruikt gaat worden voor het invullen van de omgevingsplannen en
andere zaken die spelen. Het is dus niet de bedoeling
om een aparte visie alleen neer te zetten.
Motie (11a) van PvdA ‘Verhogen capaciteit bewaakte
fietsenstallingen: aangenomen.
(Voor: PvdA, VDG, SP, VVD, CDA, Beter Oss, D66. Tegen:
GroenLinks, LOF)
Stemverklaring GroenLinks: De fractie zal tegen de
motie stemmen omdat er een duidelijk koppeling
wordt gemaakt met het stoppen van het fietsen in het
centrum.
Motie (12a) van PvdA, SP en D66 ‘Toegankelijkheid’: unaniem aangenomen.
Motie (13) van SP, GroenLinks, D66 en LOF ‘nevenfuncties’: verworpen
(Hoofdelijke stemming Voor:14 Tegen:20 )
Stemverklaring VDG: Het betoog van de portefeuillehouder en de geloofsbrieven die na zijn gekeken door
de geloofsbrievencommissie geven de fractie het vertrouwen dat alle conform de afspraken is verlopen. De
fractie steunt de motie dan ook niet.
Stemverklaring CDA: De fractie begrijpt dat de motie
er ligt, maar uiteindelijk is het een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen dat de wethouder netjes en ordelijk
werkt. De wethouder heeft uitleg gegeven en heeft
aangegeven waarom dingen lopen zoals ze lopen. De
fractie heeft het vertrouwen in de wethouder, de motie
is dus niet nodig en de fractie zal dan ook tegen de
motie stemmen.
Stemverklaring D66: Volgens de fractie gaat het niet
om het vertrouwen. Het gaat er om dat iedere schijn
van belangenverstrengeling moet voorkomen worden.
Integriteit staat heel hoog in het vaandel, en iedere
suggestie dat er een vorm van belangenverstrengeling
zou kunnen zijn moeten we uit de weg ruimen. Dat is
de reden dat de fractie de motie ondersteunt, het heeft
dus niets met persoonlijk vertrouwen te maken.
Stemverklaring GroenLinks: Het feit dat we het er nu
over hebben bij het eerste openbare optreden van de
wethouder laat zien dat die schijn van belangenverstrengeling heel erg op de loer ligt. Vooral de combinatie van zijn nevenfunctie met de portefeuille die de
wethouder heeft. Op geen enkele manier mag de schijn
worden gewekt, dat is vanavond al aan de hand, daarom ondersteunt de fractie de motie.
Stemverklaring LOF: De fractie betreurt het dat de
motie er moet komen. De wethouder is makelaar, actief
in de gemeente Oss. Over de combinatie hiervan met
de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling mag de raad
een uitspraak doen. De fractie betreurt het dat een
ander oplossing van de hand wordt gewezen. De wethouder zou deze werkzaamheden moeten staken, dat
is ‘part of the deal’. De wethouder weet dat heel erg
goed. De fractie steunt daarom de motie.

3
Wijk- en Dorpsraad
WIJKRAAD CENTRUM KRINKELHOEK METTEGEUPEL
Op maandag 9 juli 2018 vergadert bovenstaande wijkraad.
De vergadering begint om 20.00 uur en is in ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Goedkeuring verslag
3. Te bespreken punten
a. Singel 1940-1945
b. Cruijffcourt
c. Oijense Zij Noord
4. Mededelingen
5. Rondvraag
6. Sluiting
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter

Vervolg van pagina 2
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarde. Hebt u niet
gereageerd? Dan kunt u soms toch
beroep instellen. U moet dan wel
aantonen dat u redelijkerwijs niet
hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het niet
eens bent met de wijzigingen in het
bestemmingsplan in vergelijking
met het ontwerpbestemmingsplan.
U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U kunt uw beroepschrift ook indienen
via het Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Stelt u uiterlijk 15 augustus 2018
beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat de
Voorzieningenrechter een voorlopige
uitspraak doet over uw beroep. De
Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.
De Voorzieningenrechter kan alleen
een voorlopige uitspraak doen als er
snel een uitspraak nodig is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te
vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest
u meer over het indienen van een
beroepschrift en hoeveel dit kost.
Wanneer treden het
bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op 16 augustus 2018 Maar treedt
nog niet in werking als er iemand
vóór 15 augustus 2018 een verzoek om
voorlopige voorziening indient. De
inwerkingtreding hangt dan af van
de uitspraak van de Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Omgevingsvergunning
RECTIFICATIE
Berghem
Op 13 juni 2018 werd per abuis de ontwerpvergunning voor het plaatsen
van een afblaaspunt gefilterde luchtzuiveringsinstallatie aan het adres
Osseweg 2, 5351 AD, gepubliceerd.
Deze ontwerpvergunning werd al eerder op 4 april 2018 gepubliceerd. De
termijn voor het indienen van zienswijzen is al verstreken.
OMGEVINGSVERGUNNING
Hieronder staan de adressen waar-

voor 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
• Harenseweg 12, het plaatsen van
een speeltoestel, verzonden op 26-62018, 2.
• Korenstraat 15, het aanpassen van
het hekwerk, ingediend op 25-62018, 1.
• Schriekse Heihoek 609 (kavel 94),
het bouwen van een woning , verzonden op 27-6-2018, 2.
• Schriekse Heihoek 611 (kavel 93), het
bouwen van een woning, verzonden
op 25-6-2018, 2.
• Schriekse Heihoek 613 (kavel 92), het
bouwen van een woning , verzonden op 27-6-2018, 2.
• Schriekse Heihoek 615 (kavel 91), het
bouwen van een woning, verzonden
op 27-6-2018, 2.
• Zevenbergseweg 39, het bouwen
van een woning, ingediend op 19-62018, 1.
Kern
• Bergse Heihoek, kavel 83 t/m 90 en
kavel 95, Nieuwbouw woningen,
kavel 83 t/m 90 en 95 (Bergse Heihoek Fase II), ingediend op 25-6-2018,
1.
Deursen-Dennenburg
• Elleboogstraat 3, het bouwen van
een schuur en plaatsen van een
afrastering, ingediend op 18-6-2018,
1.
Geffen
• Dorpstraat 29, het plaatsen van een
erfafscheiding en poort, ingediend
op 13-6-2018, 1.
• Runrotstraat 25C, het bouwen van
een tuinhuis, ingediend op 24-62018, 1.
• Simon Van Den Berghstr 7, Verbouwing en uitbreiding woonhuis, ingediend op 28-6-2018, 1.
• Thijmstraat 2, het uitbreiden van de
woning, ingediend op 27-6-2018, 1.
Lith
• Gewandeweg 4, het gedeeltelijk
omzetten van een woning tot plattelandswoning, ingediend op 20-62018, 1.
• Heuvelwijkstraat 22, het plaatsen
van een hekwerk, ingediend op 21-62018, 1.
• Lemoenappel 3UNIT (kavel 42), het
plaatsen van een tijdelijke woonunit , verzonden op 26-6-2018, 2.
• Lith, sectie A, nr. 4575, het kappen van
bomen, ingediend op 22-6-2018, 1.
Lithoijen
• Lithoijen, het vellen van 6 bomen ,
verzonden op 28-6-2018, 2.
Maren-Kessel
• woningbouwplan Liesdaal, het
bouwen van 3 twee-onder-een-kap

Welzijn en zorg | Kinderen in armoede |
Leren en ontwikkelen

Oss Innoveert zoekt jouw plan!
Heb jij een goed,
vernieuwend
of
inspirerend idee?
Om de zorg voor
elkaar, de sociale
contacten en leefbaarheid in de wijk
en buurt of de professionele zorg te verbeteren? Om kinderen
in armoede te helpen?
Of om het ontwikkelen
en leren van Ossenaren
te stimuleren? Stuur je plan
in bij Oss Innoveert! Maak
kans op ondersteuning en een
startinvestering om jouw idee
uit te voeren.
Wat zoekt Oss Innoveert?
Een nieuw plan kan ook ergens
anders zijn bedacht, maar nog
niet in de gemeente Oss uitgeprobeerd. Ook combinaties
van bestaande ideeën kunnen
vernieuwend zijn. Denk aan:
Welzijn en zorg
• ontmoeten en dagbesteding
voor (kwetsbare) burgers in
wijken, buurten en dorpen;
• langer veilig thuis wonen;
• vrijwillige inzet door inwoners van Oss;
• ondersteuning van mensen
die voor een ander zorgen;
• ondersteuning van gezinnen
met veel problemen.
Kinderen in armoede
• het kunnen bieden van ontwikkelkansen;
• verbeteren van de leefsituatie;
• wat kinderen in armoede
nodig hebben in hun vrije
woningen, ingediend op 27-6-2018, 1.
Megen
• Broeder Everardusplein 1 / Torenstraat 12, het aanbrengen van een
informatieborden, ingediend op
26-6-2018, 1.
• Clarastraat 4, het verbouwen van de
woning, verzonden op 27-6-2018, 2.
• Dr. Baptiststraat 21, het vervangen
van een bestaande schuur, verzonden op 25-6-2018, 2.
• Kloosterstraat 6, het aanpassen
van het leiendak van de zuidgevel
aan de binnentuin t.b.v. een Q-roof
systeem, verzonden op 28-6-2018, 2.
• Kloosterstraat 6, het aanpassen
van het leiendak van de zuidgevel
aan de binnentuin t.b.v. een Q-roof
systeem, ingediend op 26-6-2018, 1.
Oijen
• Oijense Bovendijk, het aanleggen
van de dijkoprit en het plaatsen van
lantaarnpalen en kolken, ingediend
op 13-6-2018, 1.
• Oijense Bovendijk 21, het vervangen
van een bestaande schuur door een
nieuwe, ingediend op 23-6-2018, 1.
Oss
• Berghemseweg 10, het plaatsen van
onverlichte doosletters op de gevel,
verzonden op 26-6-2018, 2.
• Hunnenpad 12, het bouwen van een
bedrijfsruimte, verlengd op 16-42018, 1.
• Joannes Zwijsenlaan bouwnummer
1 tm 10, het bouwen van 10 woningen, ingediend op 28-6-2018, 1.
• Neerveldstraat 30B, het wijzigen van
een woonhuis, verzonden op 27-62018, 2.
• Rijnstraat 12, het aanbrengen van
een overheaddeur en creëren van

tijd of voor school;
• meedoen aan sport,
cultuur of sociale
activiteiten.
Leren en
ontwikkelen
• een taalcafé waar
nieuwe Nederlanders
de taal leren van Ossenaren door met ze te praten;
• de E-Klas: een digitale
omgeving waar leerlingen
leren én hulp aan elkaar kunnen vragen;
• leesexpeditie XL; jonge vrijwilligers lezen voor aan
oudere die dit niet meer kunnen lezen.
Hoe dien je een plan in?
Je plan kun je indienen via
de website van de gemeente
Oss:
www.oss.nl/ossinnoveert. Daar lees je ook meer
over waar je plan aan moet
voldoen. Je kunt tot uiterlijk
1 september 2018 een plan
indienen.
Vragen of meer weten?
Heb je vragen over Welzijn en
zorg of Leren en ontwikkelen?
Neem dan contact op met
Angela Berende (a.berende@
oss.nl) of Leontien van Hassel
(l.van.hassel@oss.nl). Voor vragen over Kinderen in armoede kun je contact opnemen
met Cathy van Doorn(c.van.
doorn@oss.nl) of Sille Dohmen (s.dohmen@oss.nl). Meer
informatie kun je vinden op
www.oss.nl/innoveert

een nieuwe inrit , ingediend op 25-62018, 1.
• Rijnstraat 20A, het realiseren van
een nieuwe gevel voor het pand,
ingediend op 25-6-2018, 1.
• Terloo 39, het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning.,
ingediend op 24-6-2018, 1.
• Tuinstraat 21, het verhogen van de
aanbouw, verzonden op 27-6-2018, 2.
• Vianenstraat 106, het plaatsen van
een tijdelijke noodunit, ingediend
op 20-6-2018, 1.
TOELICHTING
1. Wij hebben de aanvraag
ontvangen of de beslistermijn
verlengd
De aanvraag is ontvangen maar wij
moeten deze nog behandelen. Of
we hebben meer tijd nodig om een
beslissing te nemen. Het is nog onzeker of de aanvraag kan doorgaan. U
kunt geen bezwaar maken.
2. U kunt bezwaar maken
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
ons dan een bezwaarschrift. Een
bezwaarschrift is een brief waarin
staat waarom u het niet eens bent
met een besluit. Dit heet ‘bezwaar
maken’. Het bezwaarschrift moet u
binnen zes weken indienen. Deze termijn start de eerste dag nadat wij het
besluit versturen. De dag dat wij het
besluit verstuurd hebben staat achter
het adres. Stuur uw bezwaarschrift
naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5

OV Reizigerspanel Brabant.
Meld je aan!
Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw
mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel? Dat
kan met het OV Reizigerspanel
Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie
behartigt jouw belangen als
reiziger in het openbaar vervoer.
Zelf jouw openbaar vervoer
verbeteren
Door ongeveer zes keer per
jaar je mening via het OV Reizigerspanel Brabant te geven,
kan het openbaar vervoer nog
beter op jouw wensen afstemmen. De online vragen gaan
over uiteenlopende onderwerpen, maar hebben altijd
betrekking op het openbaar

vervoer in Noord-Brabant.
Voorbeelden daarvan zijn te
vinden op ondergenoemde
website (‘Resultaten’).
Sparen voor cadeaubonnen of
het goede doel!
Reizigersoverleg
Brabant
begrijpt dat je tijd kostbaar is.
Daarom ontvang je voor elke
volledig ingevulde vragenlijst
‘busjes’. Deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van
diverse (web)winkels. Je kan er
ook voor kiezen een goed doel
te steunen.
Meer informatie en/of
aanmelden?
Ga snel naar www.OV-panelbrabant.nl. Daar vind je meer
informatie en kan je je ook
inschrijven.

Zorgt u
voor iemand?

Doe de
3-minuten
check

3

min

Kijk op www.ons-welzijn.nl/mantelzorg
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 5 juli 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
23 juli om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 18 juli 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 5 juli 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.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

