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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

Lintjesregen Oss 2018

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.

Wandeltocht langs
Struikelstenen
Voor de vijfde keer organiseert
de Werkgroep Struikelstenen
Oss een wandeltocht langs
een aantal van de Struikelstenen, voorafgaand aan de
dodenherdenking.

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

Milieustraat
(particulieren)

nummer 18, woensdag 2 mei 2018

Vlnr staand: Kadir Ünal, Jan van Oorschot, burgemeester Buijs-Glaudemans, Adriaan Stoop,
Ferry Vullings, Nico Gloudemans
Vlnr zittend: Nicla Smits-Brouwer, Marian Bierings-van Schaijk, Els de Hoogt-Sandtke, Mari Veld
Het regent weer lintjes in de
gemeente Oss. In totaal werden negen vrijwilligers in
het zonnetje gezet met een
koninklijke
onderscheiding.

Burgemeester Buijs-Glaudemans speldde het lintje op bij
vijf inwoners van Oss, twee
uit Geffen, één uit Berghem,
en één uit Maren-Kessel. Acht

inwoners werden benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. De heer Stoop werd
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

Dodenherdenking 4 mei: ‘Het Verzet’
In verschillende kernen in de
gemeente Oss vindt op vrijdag 4 mei 2018 de jaarlijkse
dodenherdenking plaats. We
geven een overzicht van de
activiteiten in Oss, Berghem,
Geffen, Herpen, Maren-Kessel
en Ravenstein. Om 20.00 uur
houden we twee minuten
stilte.
Over de herdenking
Het Nationaal Comité 4 en 5
mei doet een appèl op iedereen om zich in te zetten voor
de waarde van vrijheid. Dit
doet het comité onder de noemer ‘Geef vrijheid door’. Het
thema dit jaar is: ‘Het Verzet’.
Oss
De herdenkingsbijeenkomst
is van 19.00 tot 20.45 uur bij
het oorlogsmonument aan de
Nieuwe Hescheweg. Aan deze
herdenking werken diverse

groepen mee zoals de Joodse
gemeenschap, Henk Spoelstra
van de Raad van Kerken, OudMariniers,
Oud-Militairen
en Veteranen, leden van de
gemeenteraad, het jeugdcollege, de jongerenraad, Oss
Regenboogstad, COC, Angelo
Schuurmans van Thuis in
Oss, Stadsharmonie Oss KVA,
leerlingen Brabant Talent van
Stichting Oss Cultureel, het
St. Sebastiaan Gilde Oss, het
St. Lambertus gilde uit Huisseling, de Scoutinggroepen
uit Oss, de Vrijwillige Brandweer en de jeugdbrandweer.
De gastspreker dit jaar is de
heer René Bastiaanse, historicus en directeur van het Brabants Historisch Informatie
Centrum. Namens de gemeente Oss, is de burgemeester
mevrouw Buijs-Glaudemans
bij deze herdenking aanwezig.

Berghem
Om 18.30 uur is de herdenkingsdienst in gemeenschapshuis De Berchplaets, Spoorstraat 3 met medewerking van
harmonie Concordia. Daarna
is er een stille tocht naar het
bevrijdingsmonument aan de
Wilhelminasingel met speeches en kranslegging. Om
half negen wordt er in de Berchplaets de oorlogsfilm ‘The
zookeepers wife’ getoond. Een
film die ook de jeugd aan zal
spreken. Entree is gratis. Een
vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.
Geffen
Om 19.00 uur is er een gebedsviering in de R.K. kerk Maria
Magdalena. Om 19.45 uur is
er een kranslegging bij het
monument bij de kruising
Veldstraat/Lambertusstraat.
Na de ceremonie kunnen aanwezigen een kop koffie drinken in de bovenzaal van Het
Oude Klooster. Namens de
gemeente Oss is wethouder
Annemieke van de Ven bij deze
herdenking aanwezig.
Herpen
Om 19.00 uur is er een gebedsdienst in de kerk met Con
Spirito. Aansluitend vindt bij
het monument een korte herdenkingsplechtigheid
plaats
met muzikale omlijsting door
muziekvereniging St. Hubertus
uit Herpen. Na afloop van de
plechtigheden is iedereen welkom voor een kop koffie of thee
in de Heemkamer, Rogstraat 12
in Herpen. Namens de gemeente Oss is wethouder Johan van
der Schoot aanwezig.
Maren-Kessel
Om 19.00 uur is er een herdenkingsdienst in en bij de
H. Lambertuskerk in Maren-

Vrijdag 4 mei vindt een wandeltocht plaats langs een deel
van de Struikelstenen in Oss.
De zuidelijke route gaat langs
alle Struikelstenen ten zuiden
van het spoor in Oss. De wandeltocht is zo gepland dat deze
eindigt bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. De wandeling eindigt op
tijd om deel te kunnen nemen
aan de dodenherdenking.
Dit jaar gaat de wandelroute
langs 63 Struikelstenen op vijftien adressen.
We volgen de route 4 uit het
boek “Stilstaan bij de Struikelstenen in Oss” met uitzondering van twee adressen,

die vorig jaar zijn aangedaan:
Kromstraat 2 en Kortfoortstraat t/o 124 (voorheen nr. 195).
De route:
Uiterlijk 17:30 uur vertrekt de
wandeltocht vanaf Mgr. van
den Boerpark 6. Vervolgens
lopen we via de Molenstraat
(143), de Floraliastraat (3, 23, 49,
56 en 65) door de Rozenstraat
(29) naar de Ridderstraat (41,
58, 29, 27 en 38). Het laatste
stuk van de wandeling is door
de Kortfoortstraat (46) en de
Hescheweg (22) naar het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg (aankomst
daar 18:45 uur).
Aansluitend begint de dodenherdenking bij het oorlogsmonument om 19:00 uur. Vooral
voor oudere deelnemers wordt
een beperkt aantal stoelen
gereserveerd bij het oorlogsmonument.

Last van buxusmot?

Dode blaadjes, kale takken en
spinnenwebben in uw buxus?
Grote kans dat de buxusmot
in uw buxus zit. De rupsen
vreten de hele buxus kaal. Wij
krijgen hier op dit moment
veel vragen over.
Hoe bestrijd u de mot?
Voor tips over de bestrijding
kunt u het beste contact opnemen met het Kenniscentrum
Kessel. Ook dit jaar wordt de
bijeenkomst
ondersteund
door koren uit de verschillende
parochies, Het Gilde St. Lambertus, de Lithse Fanfare, kinderen uit de kern van MarenKessel en vertegenwoordigers
van de gezamenlijke geloofsgemeenschap. Hierna is het
mogelijk om bloemen te leggen bij de gedenksteen. Iedereen is welkom na afloop een
kop koffie of thee te drinken in
Cafe-Zaal De Sleutel.
Ravenstein
Om 19.15 start nabij het Raadhuis de stille tocht naar de
oorlogsgraven op het kerkhof.
Onder begeleiding van het
Sint Barbara Gilde. Daarna
volgt een korte dienst op het
kerkhof. Aansluitend vervolg
van de stille tocht naar het
monument voor de gevallenen
in de Marktstraat. Namens de

Advies Dierplagen (KAD):
www.kad.nl

Wat als u uw buxus kwijt wil?
Mocht u besluiten om de (aangetaste) buxus te verwijderen? Wij komen de buxus gratis voor u ophalen. Maak telefonisch een afspraak, telefoon
14 0412.
gemeente Oss is wethouder
Gé Wagemakers aanwezig in
Ravenstein.
Omleidingen
We willen de verschillende
plechtigheden
ongestoord
laten verlopen. Daarom zetten we diverse straten af. Daar
waar nodig is, geven we omleidingen aan.
Vlagprotocol
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen
halfstok als blijk van eerbied
en respect voor de doden. De
periode waarin de vlag halfstok hangt, duurt van 18.00
uur tot zonsondergang. De
vlag die we gebruiken, is de
Nederlandse driekleur zonder
wimpel. Op 4 mei blijft de vlag
halfstok hangen na de 2 minuten stilte en wordt niet in top
gehesen.
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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
• Riepe, B.H.A., Kardinaal de Jongstraat
17 5348 BG Oss, datum besluit 18-042018
• Szychowski, A.P., LandweerstraatNoord 59 5348 EB Oss, datum besluit
18-04-2018
• Mohabir, C., Meierij 12 5345 NL Oss,
datum besluit 19-04-2018
• Simon, M., Eksterstraat 12 5348 HH
Oss, datum besluit 19-04-2018
• Pikul, R.G., Walstraat 24 A 5341 CK
Oss, datum besluit 20-04-2018
• Brabander, P., Driek van Erpstraat 22
5341 AL Oss, datum besluit 24-042018
• Güngör, S., Verdistraat 236 5343 VL
Oss, datum besluit 24-04-2018
• Veld, A.J.A.W., Burg Ploegmakerslaan
57 5345 VJ Oss
Bezwaar
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:
Berghem
• wandelvierdaagse Berghem 2018,
Mr. Gielenplein, 22 april 2018. Het
evenement is op 19 juni 2018 t/m
22 juni 2018 van 18:00 uur tot 20:00
uur.
Herpen
• Indianenkamp 2018, op de zandvlakte in bosgebied Herperduin,
21 maart 2018. Het evenement is
op 6 augustus 2018 van 09:00 uur
tot 16:30 uur, 7 augustus 2018 van
09:30 uur tot 16:30 uur, 8 augustus
2018 van 09:30 uur tot 16:30 uur, 9
augustus 2018 van 09:30 uur tot
20:00 uur.
• Kindervakantieweek
Ravenstein
2018, Schaijkseweg 20, 24 april 2018.
Het evenement is op 13 augustus
2018 t/m 16 augustus 2018 van
09:00 uur tot 16:00 uur.
VERLEENDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Maren-Kessel
• 43e wielerronde van Maren-Kessel,
Maren-Kessel, 26-4-2018. Het evenement is op 10 mei 2018 van 08:00
uur tot 18:00 uur.
Oss
• Korenfestival Oss 2018, centrum Oss,
26-4-2018. Het evenement is op 27
mei 2018 van 13:00 uur tot 19:00 uur.
• Kindervakantieweek Oss-Zuid 2018,

Industrielaan 57, 25-4-2018. Het evenement is op 7 augustus 2018 t/m
10 augustus 2018 van 09:00 uur tot
16:00 uur.

tot en met woensdag 13 juni 2018. U
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail
reageren.

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.

Wilt u mondeling reageren? Maak
hiervoor dan op tijd een afspraak met
de heer R. van de Rakt van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

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
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN
‘WIJZIGING 1 KOM GEFFEN – 2016’,
OSS
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1 Kom Geffen
- 2016’. Hieronder staat waarover het
ontwerpwijzigingsplan gaat en hoe u
kunt reageren.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies (‘bestemming’) 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.
Waar gaat het
ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1
Kom Geffen - 2016.’ over?
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1 Kom Geffen – 2016’ gaat over
de ombouw van een bestaand solitair
kantoorpand tot een bedrijfswoning
aan de Heesterseweg 19 te Geffen.
Het (bedrijfs)perceel Heesterseweg
19 is onderdeel van het bedrijventerrein ’T Veld te geffen. Zodoende ontstaat op het perceel een volwaardig
bedrijfsperceel met bedrijfshal en een
bedrijfswoning.
U kunt het ontwerpwijzigingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 3 mei tot en
met woensdag 13 juni 2018 de volgende stukken bekijken:
• het ontwerpwijzigingsplan
• andere stukken over het ontwerpwijzigingsplan, zoals de toelichting
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 ontwerpwijzigingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://bestemmingsplan.oss.
nl/RO-online/0828.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
WZ1komgeffen2016-ON01
U kunt reageren op het
ontwerpwijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan. Uw reactie noemen we een
zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 3 mei

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan
een brief aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over het
ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1
Kom Geffen - 2016’ gaat. Geef ook aan
waarom u het wel of niet eens bent
met het ontwerpbestemmingsplan.
Wat gebeurt er na het
ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpwijzigingsplan.
Het college stelt waarschijnlijk in
het 3e kwartaal van 2018 het definitieve wijzigingsplan vast. Het college
neemt dan ook een besluit over uw
zienswijze.
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:
Maren-Kessel
• Burgemeester Smitsweg 7, F.J. van
Erp, voor het veranderen van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Het is niet mogelijk om tegen de melding bezwaar te maken.
De melding kunt u wel inzien. Heeft
u nog vragen of wilt u een afspraak
maken neem dan contact met ons op:
14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.

Omgevingsvergunning
OMGEVINGSVERGUNNING
Hieronder staan de adressen waarvoor een omgevingsvergunning is
aangevraagd. Maar ook adressen
waarover wij een besluit hebben
genomen. Het gaat om de periode van
vorige week. Achter elk adres staat een
vetgedrukt cijfer. Dit cijfer verwijst
naar de toelichting. In de toelichting
staat wat u kunt doen. Hebt u vragen?
Bel dan naar balie Bouwen, Milieu en
Leefomgeving, telefoon 14 0412.
Wilt u de stukken komen bekijken?
Alle stukken over een omgevingsvergunning kunt u komen bekijken.
Wilt u dat? Dan moet u een afspraak
maken bij balie Bouwen, Milieu en
Leefomgeving, telefoon 14 0412. U
kunt een afspraak maken voor elke
werkdag (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
Berghem
• Heistraat 18-18A, het gebruiken van
de voormalige bedrijfswoning als
verblijfsrecreatie voor 6 personen,
verzonden op 24-4-2018, 2.
Dieden
• Achterstraat 11, het herbouwen van
de veldschuur, verzonden op 26-42018, 2.
Geffen
• Bergstraat 35B, het realiseren van
een uitrit, ingediend op 4-4-2018, 1.
• Bergstraat 35B, het realiseren van
een uitrit, verzonden op 23-4-2018, 2.
Herpen
• Wassenbergstraat 12, omgevingsvergunning brandveilig gebruik., verzonden op 26-4-2018, 4.
Lith
• Gewandeweg 2, het gebruiken van
de bedrijfswoning als plattelandswoning, verzonden op 23-4-2018, 2.
• Lemoenappel 7, het bouwen van een
woning, verzonden op 25-4-2018, 2.
Macharen
• Kerkstraat 1, het vervangen van de
kap en constructiewijzigingen, ingediend op 23-4-2018, 1.
Maren-Kessel
• Kesselsegraaf 6, het omzetten van
de bedrijfswoning tot plattelandswoning t.b.v. bewoning door 8 nietverwante personen, verzonden op
25-4-2018, 2.
• Provincialeweg 44, intrekking omgevingsvergunning W 1323 (het bouwen van een woning na sloop van
de bestaande woning en het kappen
van 2 bomen), verzonden op 25-42018, 2.

Neerloon
• Maasdijk 13A, het starten van een
kookstudio, verlengd op 14-2-2018, 1.
Oss
• Anemoonstraat 40, brandveilig
gebruiken van Anemoonstraat
40-42-44-46-48-50 in Oss, verzonden op 26-4-2018, 4.
• De Kas 10, het plaatsen van een dakkapel, verzonden op 26-4-2018, 2.
• De Kas 10, het plaatsen van een dakkapel, ingediend op 19-4-2018, 1.
• Duiker 7, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ingediend op
4-4-2018, 1.
• Galliersweg 45, het plaatsen van
tijdelijke units, ingediend op 20-42018, 1.
• Heschepad 1 K1-1 K2-1 (na)-1-3-3-5
K1-5 K2-5 K3-5 K4-5 K5-5 K6-5 K7-5
K8, het verbouwen van een kantoorpand tot kantoor en wonen, verzonden op 24-4-2018, 2.
• Ruwaardstraat 4, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde, verzonden op 26-4-2018, 2.
• Walstraat 23, het vervangen van
twee dakkapellen, verzonden op
26-4-2018, 2.
Ravenstein
• St. Luciastraat 7-7 (na), het samenvoegen van twee woningen, verzonden op 24-4-2018, 2.
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 3 mei zes weken ter inzage. Zorg er voor dat wij de zienswijze
ontvangen voordat de termijn van
inzage is afgelopen. Anders behandelen we uw zienswijze niet. Stuur uw
zienswijze naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Wilt u praten over het ontwerpbesluit? Kom dan naar de hoorzitting.
Een hoorzitting is een gesprek met
mensen die betrokken zijn bij het
besluit. De hoorzitting is gepland op
21 mei om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 16 mei 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 3 mei 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.
OVEREENKOMST MAASDIJK 61 IN
NEERLANGEL
Burgemeesters
en
wethouders
maken bekend dat de gemeente Oss
een overeenkomst heeft gesloten als
bedoeld in artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening. Hieronder staat
wat deze overeenkomst inhoudt.
Waar gaat de overeenkomst over?
Initiatiefnemer heeft bij de gemeente
Oss een verzoek ingediend voor onder
andere het realiseren van 3 vakantiewoningen met elk twee verblijfseenheden, het realiseren van een theehuis
het realiseren van een bedrijfswoning
in de cultuurhistorische schuur, het
gebruik van de huidige bedrijfswoning als plattelandswoning en het
realiseren van een fotostudio (beroep
aan huis) op het perceel Maasdijk 61
in Neerlangel. De gemeente wil hieraan meewerken door het bestemmingsplan aan te passen.
De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt met de
initiatiefnemer van dit plan. Dit zijn
afspraken over wie de kosten voor de
plannen betaalt, de sloop van gebouwen en de inrichting van het terrein.
U kunt een korte beschrijving van
de overeenkomst bekijken
U kunt een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst bekijken. U kunt dit doen vanaf
donderdag 3 mei bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan
de Raadhuislaan 2 in Oss.
De balie Publieksvoorlichting is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot
20.00 uur.
U kunt niet reageren op de
overeenkomst
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus geen bezwaar
tegen maken.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw K. van Rossem van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.
OVEREENKOMST BROUWERSPAD 22
IN LITH
Burgemeesters
en
wethouders
maken bekend dat de gemeente Oss
een overeenkomst heeft gesloten als
bedoeld in artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening. Hieronder staat
wat deze overeenkomst inhoudt.
Waar gaat de overeenkomst over?
Initiatiefnemer heeft bij de gemeente
Oss een verzoek ingediend voor het
herbestemmen van de voormalige
bedrijfswoning op het perceel Brouwerspad 22 in Lith. De gemeente wil
hieraan meewerken door het bestemmingsplan aan te passen.
De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt met de
initiatiefnemer van dit plan. Dit zijn
afspraken over wie de kosten voor de
plannen betaalt, de sloop van gebouwen en de inrichting van het terrein.
U kunt een korte beschrijving van
de overeenkomst bekijken
U kunt een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst bekijken. U kunt dit doen vanaf
donderdag 3 mei 2018 bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
De balie Publieksvoorlichting is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot
20.00 uur.
U kunt niet reageren op de
overeenkomst
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus geen bezwaar
tegen maken.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw Van Rossem van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.
Omgevingsvergunning en besluit
hogere waarde ‘Verbouwen en
uitbreiden kantoorgebouw naar 74

zelfstandige appartementen aan
de Wethouder Van Eschstraat 1 te
Oss’
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben op 11 april 2018 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 11 april
2018 een hogere waarde vastgesteld.
Hieronder staat wat dit betekent. Ook
leest u wat u kunt doen als u het niet
eens bent met de omgevingsvergunning of de hogere waarde.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies (‘bestemming’) 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 is medewerking soms toch mogelijk. Dit kan door
af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning.
Waar gaat de
omgevingsvergunning over?
De omgevingsvergunning laat een
afwijking toe van het bestemmingsplan ‘Zuid-Oss 2010’. Dit doen wij om
de verbouw en uitbreiding van het
kantoorgebouw naar 74 zelfstandige
appartementen mogelijk te maken.
Wat houdt het besluit hogere
waarde in?
De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij een woning mag
zijn door het verkeer op een weg of
spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente
meer geluid toestaan. Burgemeester en wethouders nemen daar dan
een apart besluit over. Dit heet een
‘besluit hogere waarde’. Dit staat in
artikel 110a van de Wet geluidhinder.
De omgevingsvergunning laat aan
de Wethouder Van Eschstraat 1 de
verbouwing en uitbreiding van het
kantoorgebouw naar 74 zelfstandige
appartementen toe. Voor deze ontwikkeling veroorzaakt het wegverkeer
op de Wethouder van Eschstraat en
Molenstraat teveel geluid. Ook het
spoor en industrielawaai veroorzaken
teveel geluid. Burgemeester en wethouders willen dit toestaan.
U kunt de omgevingsvergunning
en het besluit hogere waarde
bekijken
U kunt van donderdag 3 mei tot en
met woensdag 13 juni 2018 de volgende stukken bekijken:
• de omgevingsvergunning
• de onderbouwing van de omgevingsvergunning
• het bouwplan
• het besluit van burgemeester en
wethouders over de hogere waarde
U kunt deze stukken 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 17.00
uur, op donderdag tot 20.00 uur.
U kunt de omgevingsvergunning en
de onderbouwing van de omgevingsvergunning ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden van de omgevingsvergunning zijn digitaal beschikbaar
op http://bestemmingsplan.oss.nl/
RO-online/0828.
Het
identificatienummer
van
de
omgevingsvergunning
is
NL.IMRO.0828.PBweschstr1-VG01.
Wat kunt u doen als u
het niet eens bent met de
omgevingsvergunning?
Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen
dat u een brief (een ‘beroepschrift’)
stuurt aan de Rechtbank Oost-Brabant. Daarin legt u uit waarom u het
er niet mee eens bent. U kunt dit doen
van 3 mei tot en met woensdag 13 juni
2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij de omgevingsvergunning, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op de ontwerpomgevingsvergunning. Hebt u niet
gereageerd? Dan kunt u soms toch
beroep instellen. U moet dan wel
aantonen dat u redelijkerwijs niet
hebt kunnen reageren.
U stuurt uw beroepschrift aan:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
2500 MA ’s-Hertogenbosch
Vervolg op pagina 3
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Kweekvijver medewerker bouw/schilderen/
installatie/elektro voor vergunninghouders

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.

De gemeente Oss is samen
met acht andere gemeenten,
ROC de Leijgraaf, Stichting
Werkvloer en vakopleidingsbedrijven
Bouwmensen,
Schildersvakopleiding, Installatiewerk een nieuw project
gestart: Kweekvijver medewerker bouw/schilderen/installatie/elektro. Het project verbindt vergunninghouders en
bouwbedrijven, die behoefte
hebben aan gediplomeerde
vakmensen. Het project wordt
mede gefinancierd door de
sectorgelden Noordoost-Brabant, een overheidssubsidie.
Op 26 april ondertekenden
Geert Robben, financieel directeur van Bouwmensen, en
Ester Biezen, afdelingshoofd
Werk en inkomen van de
gemeente Oss, hiervoor een
contract.

Oss Innoveert zoekt jouw plan!

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.

Stelt u uiterlijk 13 juni 2018 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost-Brabant vragen om een voorlopige voorziening
te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over uw beroep. De Rechtbank 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.
Wat kunt u doen als u het niet
eens bent met het besluit hogere
waarde?
Bent u het niet eens met 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 3 mei tot en
met woensdag 13 juni 2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het besluit hogere
waarde, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op 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.
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 13 juni 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.

• 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.
Kinderen in armoede
• het kunnen bieden van ontwikkelkansen;
• verbeteren van de leefsituatie;
• wat kinderen in armoede
nodig hebben in hun vrije
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;
u meer over het indienen van een
beroepschrift en hoeveel dit kost.

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

Voortraject en proefplaatsing
Zo'n 27 vergunninghouders
zijn gestart met het voortraject. Zij beginnen met een
workshop en een intakegesprek op de locatie van Bouwmensen in Oss. De deelnemers
worden daar gescreend op
motivatie, niveau en leervermogen. In dit voortraject is
veel aandacht voor vaktaal

Bijzondere bomen in Oss

Wanneer treden de
omgevingsvergunning en het
besluit hogere waarde in werking?
De omgevingsvergunning en het
besluit hogere waarde treden in werking op 14 juni 2018. Maar ze treden
nog niet in werking als er iemand
vóór 14 juni 2018 een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies (‘bestemming’) 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 is medewerking soms toch mogelijk. Dit kan door
af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning.
Waar gaat de
omgevingsvergunning over?
De omgevingsvergunning laat een
afwijking toe van het bestemmingsplan ‘Centrum Oss 2013’. Dit doen wij
om nieuwbouw van 18 appartementen mogelijk te maken.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te
vragen.

U kunt de omgevingsvergunning
bekijken
U kunt van donderdag 3 mei tot en
met woensdag 13 juni 2018 de volgende stukken bekijken:
• de omgevingsvergunning
• de onderbouwing van de omgevingsvergunning
• het bouwplan

Op de site www.raadvanstate.nl leest

U kunt deze stukken bekijken bij

BBL Entree bouw/schilderen/
installatie/elektro met
eenjarige arbeidscontract
Daarna krijgen de vergunninghouders minimaal een
eenjarig arbeidscontract bij
het opleidingsbedrijf. Zij gaan
dan vier dagen per week bij
het bouwbedrijf aan het werk
en volgen een dag per week de
opleiding BBL (beroepsbegeleidende leerweg) Entree assistent via ROC de Leijgraaf.

Gemeente Oss is een groene
gemeente en daar zijn we trots
op. Ruim 70.000 bomen zorgen voor een fijne plek om te
wonen, werken en ontspannen.
Onze bomen zijn waardevol en
we moeten er zuinig op zijn, ook
voor de toekomstige generaties.
1450 bijzondere bomen
In de gemeente Oss staan
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.
U kunt de omgevingsvergunning en
de onderbouwing van de omgevingsvergunning ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden van de omgevingsvergunning zijn digitaal beschikbaar
op http://bestemmingsplan.oss.nl/
RO-online/0828.
Het identificatienummer van de omgevingsvergunning is NL.IMRO.0828.
PBkruisstr8488oss-VG01.
Wat kunt u doen als u
het niet eens bent met de
omgevingsvergunning?
Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning? Dan kunt u hierte-

1450 bijzondere bomen. Ze zijn
bijzonder door hun leeftijd,
soort of standplaats en hebben maximale bescherming
nodig. Deze bomen mogen
niet gekapt worden!

Diploma
Wanneer deelnemers zijn
geslaagd voor de opleiding,
krijgen zij een diploma assistent. Dit diploma geeft toegang tot een vervolgopleiding,
zoals MBO niveau 2 BBL bouw/
schilderen/installatie/elektro.
Vervolg
Na de zomervakantie wordt
een tweede groep vergunninghouders gescreend voor
het project Kweekvijver bouw/
schilderen/installatie/elektro voor vergunninghouders.
Overigens kunnen ook andere
mensen met een uitkering
deelnemen aan dit project,
maar dan zonder de extra
Nederlandse vaktaal.

Spaarrekening voor winnende
idee campagne ‘Spaar je geld’
Stijn Gloudemans, student bij
ROC de Leijgraaf in Oss, heeft
uit handen van Gerda Schelling van Rabobank Oss Bernheze een cheque voor een
spaarrekening ter waarde van
100 euro gekregen. Stijn won
deze prijs omdat hij het beste
idee had ingebracht voor de
campagne ‘Spaar je geld’ van
Schuldhulpmaatje Oss en
Stichting Met Elkaar.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer A. Everaers of
mevrouw A. Willems van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
OMGEVINGSVERGUNNING
‘KRUISSTRAAT 84-88 TE OSS’
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben op 17 april 2018 een
omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. Hieronder staat
wat dit betekent. Ook leest u wat u
kunt doen als u het niet eens bent
met de omgevingsvergunning.

in de praktijk en het behalen
van het vereiste veiligheidsdiploma VCA. Na het voortraject
starten alle vergunninghouders met een proefperiode van
drie maanden bij bouwbedrijven in de regio.

‘Vergelijk prijzen goed’ en ‘Ga
nadenken of je iets nodig hebt’
waren zijn adviezen voor stu-

die- en leeftijdsgenoten. Bij de
uitreiking was ook wethouder
Kees van Geffen aanwezig. “Ik
vind het erg belangrijk dat
jongeren bewust omgaan met
geld. En bewustwording leidt
weer tot het voorkomen van
schulden. Daarom ondersteunen wij het project van harte”,
aldus Van Geffen.
Meer informatie over de campagne is te vinden op
www.moneyfit.nl/oss

Heeft u een bijzondere boom
in uw tuin staan? Laat het ons
weten en meld uw bijzondere
boom aan bij bomen@oss.nl!
gen beroep instellen. Dat wil zeggen
dat u een brief (een ‘beroepschrift’)
stuurt aan de Rechtbank Oost-Brabant. Daarin legt u uit waarom u het
er niet mee eens bent. U kunt dit doen
van 3 mei tot en met woensdag 13 juni
2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij de omgevingsvergunning, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op de ontwerpomgevingsvergunning. Hebt u niet
gereageerd? Dan kunt u soms toch
beroep instellen. U moet dan wel
aantonen dat u redelijkerwijs niet
hebt kunnen reageren.
U stuurt uw beroepschrift aan:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
2500 MA ’s-Hertogenbosch
Stelt u uiterlijk 13 juni 2018 beroep in?

Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost-Brabant vragen om een voorlopige voorziening
te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over uw beroep. De Rechtbank 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.

Wanneer treden de
omgevingsvergunning in werking?
De omgevingsvergunning treedt in
werking op 14 juni 2018. Maar deze
treedt nog niet in werking als er
iemand vóór 14 juni 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 A. Everaers of
mevrouw A. Willems van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

