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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.

Duurzaamheidsplein Oss
(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.

nummer 52, maandag 23 december 2019

Parkeren in het Osse
centrum met je kenteken
Vanaf 1 januari 2020 moet u in
het Osse centrum uw kenteken invoeren op de parkeerautomaat. U krijgt dan geen parkeerkaartje meer. We beginnen op 8 parkeerterreinen;
vanaf half januari geldt dit in
het hele centrum. U kunt nog
wel steeds met contant geld
betalen.
Waarom doen we dit?
Voordeel voor de automobilist: u hoeft niet meer terug
te lopen naar uw auto om een
parkeerkaartje achter de vooruit te leggen.
Duurzaamheid: het scheelt de
gemeente Oss zo’n 1 miljoen
papieren tickets per jaar.

Waar voeren we dit in?
Vanaf 1 januari parkeer je op
de volgende parkeerterrein
met je kenteken:
• Eikenboomgaardplein
• Ridderhof
• Maasvallei
• Oostwal-West
• Raadhuishof (parkeerterrein
achter gemeentehuis en
theater/bibliotheek)
• Lievekamplaan (achter
politiebureau/bioscoop)
• Boschpoorthof
• Burchtplein

Half januari gaan we dit ook
invoeren op alle andere parkeerplaatsen in het centrum.
In februari en maart gaan we
dit ook invoeren op de parkeerplaatsen in de woonwijken met betaald parkeren die
om het centrum liggen.
Alternatief: bel parkeren
Vanaf 1 januari kunt u in Oss

ook gebruik maken van álle
14 providers die betaald parkeren via een app aanbieden.
Dat is nog sneller dan naar
de parkeerautomaat lopen,
én u rekent per seconde af. U
betaalt dan nooit te veel en
loopt geen risico meer op een
parkeerboete.
Parkeertarieven
We hebben in Oss drie parkeertarieven:
• parkeren op straat voor de
winkels: € 0,75 voor de eerste
30 min en daarna € 2,50/uur
• alle parkeerterreinen in het
centrum: € 1,50 per uur, €
2,50 voor max 4 uur en € 4,per dag
• woonwijken: € 1,50 per uur
• parkeerterrein Raadhuishof
(achter gemeentehuis / Lievekamp) kunt u een half uur
gratis parkeren. Als u langer
parkeert, betaalt u het volledige parkeertarief.

Compostering

Diezestraat 6
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-17.00 uur
zaterdag 8.00-15.00 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.

Goed verzekerd bij een laag inkomen

AZOSS aanvullende zorgverzekering Oss
Het is altijd weer een klus
om de juiste zorgverzekering
te kiezen. Zeker als u hoge
zorgkosten en een laag inkomen hebt. Daarom heeft de
gemeente Oss AZOSS; een aanvullende zorgverzekering voor
mensen met een laag inkomen.
Marleen (39 jaar) heeft een
erfelijke hartafwijking en
is daardoor vaak in het ziekenhuis te vinden. Dagelijks
slikt zij veel medicijnen. ‘De

gemeentepolis AZOSS stelt mij
gerust, want ik kan het eigen
risico meeverzekeren. Dat
scheelt elk jaar veel geld.’
[afbeelding Marleen]
AZOSS is een verzekering met
ruime vergoedingen, collectiviteitskorting en de gemeente
betaalt € 20,- of € 40,- per
maand mee aan de premie.
Doe mee! Meld u uiterlijk 31
december 2019 aan en ben in
2020 goed en voordelig verzekerd. Dat kan via www.gezond-

Aangepaste openingstijden:
Dinsdag 24 december 2019
Dinsdag 31 december 2019
Maandag 6 januari 2020

vanaf 16.00 uur gesloten
vanaf 16.00 uur gesloten
vanaf 14.30 uur gesloten

Gesloten tijdens feestdagen
1e Kerstdag (woensdag 25 december 2019)
2e Kerstdag (donderdag 26 december 2019)
Nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari 2020)

GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN

Naar de gemeente? Maak altijd een afspraak!
www.oss.nl/afspraken of bel 14 0412

Afvalkalender 2020 beschikbaar
De afvalkalender van 2020 is
beschikbaar. Op de afvalkalender staan alle ophaaldagen
voor 2020. De kalender van
2020 kunt u digitaal opvragen
via www.mijnafvalwijzer.nl of
de gratis app AfvalWijzer. Daar
kunt u de kalender ook printen.
Verandert uw ophaaldag?
In sommige straten zijn de
ophaaldagen veranderd. Kijk
goed op de kalender of dat ook
voor uw straat geldt. De container moet op de ophaaldag
vanaf 07:00 uur aan de straat
staan. U mag de container ook
de avond van te voren neerzetten.
Voordelen app AfvalWijzer
In de app Afvalwijzer kunt u
automatisch melding instel-

len. Die krijgt u als we het afval
ophalen. U krijgt dan ook meldingen als er tijdelijke veranderingen zijn. Bijvoorbeeld bij
uitval van een vuilniswagen
door gladheid of als de ophaaldag wijzigt. Let op: hiervoor
moet u pushberichten toestaan! De AfvalWijzer app is
gratis en kunt u gebruiken op
uw smartphone en tablet. U
herkent de app aan het groene
logo met witte container.
Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig bij het
downloaden van de app of het
printen van uw kalender? Bel
dan de gemeente via 14 0412.
Gebruikt u geen computer,
smartphone of tablet? Bel dan
naar de gemeente Oss voor een
papieren kalender via 14 0412.

verzekerd.nl/oss. Daar staat
ook meer informatie over de
verzekeringen.
Hulp bij het aanmelden
Hebt u hulp nodig bij het aanmelden? Vraag iemand in uw
omgeving om u te helpen of
kom naar het inloopspreekuur
in het gemeentehuis (Raadhuislaan 2 in Oss).
• Dinsdag van 9.00 tot 11.00
uur: 24 december en 31
december.

Fietsenstalling Spoorlaan niet
meer gratis
Vanaf 1 januari 2020 is de fietsenstalling aan de Spoorlaan
(tegenover het station) niet
meer gratis. U betaalt € 0,50
per fiets per dag. U betaalt
bij het verlaten van de fietsenstalling. U kunt alleen met
uw pinpas betalen. Er zijn
geen kortingskaarten, abonnementen of strippenkaarten
beschikbaar.
Waarom is de stalling niet
meer gratis?
Gemeente Os heeft de fietsenstalling aan de Spoorlaan in

2014 geopend, omdat de NS/
ProRail de fiets stallingen bij
het station ging verbouwen.
Na deze werkzaamheden zou
de stalling aan de Spoorlaan
weer sluiten. De fietsenstalling
is dus altijd tijdelijk geweest.
Alleen heeft de gemeenteraad
ons opdracht gegeven om de
fietsenstaling open te houden.
Daarom hebben we besloten
om € 0,50 per fiets per dag te
vragen. Hiermee kunnen we
de fietsenstalling open houden zolang het pand beschikbaar is.
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Officiële bekendmakingen

Algemene Plaatselijke
Verordening
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Berghem
• Poar Uurkes Vurraf x Serious
Request Editie, Burgemeester van
Erpstraat 25, 17-12-2019. Het evenement is op 20 december 2019 van
20:00 uur tot 02:00 uur.
Herpen
• Pleinfeest Herpen 2020, Alard van
Herpenplein, 19-12-2019. Het evenement is op 18 juli 2020 van 20:00
uur tot 02:00 uur, 19 juli 2020 van
13:00 uur tot 00:00 uur.
Megen
• Carnaval Megen 2020, Charles de
Brimeuplein, 18-12-2019. Het evenement is op 21 februari 2020 van
20:30 uur tot 01:00 uur, 22 februari
2020 van 12:00 uur tot 01:00 uur.
Oss
• Jeugd Carnavalsoptocht Oss 2020
t/m 2024, centrum Oss, 19-12-2019.
Het evenement is op 22 februari
2020 van 13:11 uur tot 15:15 uur, 13
februari 2021 van 13:11 uur tot 15:15
uur, 26 februari 2022 van 13:11 uur
tot 15:15 uur, 18 februari 2023 van
13:11 uur tot 15:15 uur, 10 februari
2024 van 13:11 uur tot 15:15 uur.
• Klunen in Oss 2020, in het centrum
van Oss, 18-12-2019. Het evenement
is op 9 februari 2020 van 14:00 uur
tot 22:00 uur.
• 3FM Serious Request: the Lifeline
2019 (wandeling en chequepoint),
Parkeerterrein de Wal, 16-12-2019.
Het evenement is op 20 december
2019 van 20:00 uur tot 02:00 uur.
Ravenstein
• Op naar Ravenstein 2020, de stadsgrachten van Ravenstein, 18-12-2019.
Het evenement is op 6 september
2020 van 09:00 uur tot 16:30 uur.
De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden. Ook staat
er wanneer het evenement plaats
vindt.
Het is mogelijk deze vergunning in
te zien. Dit kan alleen op afspraak bij
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog
vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar de burgemeester van
Oss, t.a.v. de afdeling VTH, Postbus 5,
5340 BA Oss. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
dan op www.oss.nl > Digitaal Loket >
Bezwaarschrift indienen. Het maken
van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het
besluit blijft gelden in de tijd dat uw
bezwaarschrift in behandeling is. Als
u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het
besluit onherstelbare gevolgen voor u
heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet u doen bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Dit kan alleen als
u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van
de rechtbank is Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch. Als u DigiD
heeft dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen.
Kijk voor informatie op https://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bestemmingsplannen
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘N625 Fietspad - Oss – 2020’
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘N625 Fietspad Oss – 2020’ Hieronder staat waarover
het voorontwerpbestemmingsplan
gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren
op het voorontwerpbestemmingsplan.

VOLG ONS OP:
datisoss.nl
facebook.com/datisoss
twitter.com/datisoss
@datisoss #datisoss

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.
Een voorontwerpbestemmingsplan
is een eerste versie van een bestemmingsplan. Daar kunnen burgers
en bijvoorbeeld de provincie en het
waterschap op reageren. De gemeente past het plan dan eventueel aan.
Daarna doorloopt het bestemmingsplan de wettelijke vaststellingsprocedure.
Waar gaat het
voorontwerpbestemmingsplan
‘N625 Fietspad - Oss – 2020’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan
‘N625 Fietspad - Oss - 2020’ gaat over
het vernieuwen en verbreden van het
fietspad langs de John F Kennedybaan
aan de noordzijde van Oss. De provincie geeft aan dat deze smalle fietspaden langs de Kennedybaan (N625)
tussen Oss en Lith niet meer van
deze tijd zijn. Er komt nu aan 1 zijde
van de weg een fietspad van 4 meter
breed waar fietsers in beide richtingen gebruik van kunnen maken. Het
fietspad aan de andere kant van de
weg wordt weggehaald en ingericht
als ecologische berm.
U kunt het
voorontwerpbestemmingsplan
bekijken
U kunt van dinsdag 24 december 2019
tot en met vrijdag 7 februari 2020 de
volgende stukken bekijken:
• het voorontwerpbestemmingsplan
• andere stukken over het voorontwerpbestemmingsplan, zoals de
toelichting en de bijlagen
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 voorontwerpbestemmingsplan zijn digitaal
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPfietspadN625oss-VO01
U kunt reageren op het
voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het
voorontwerpbestemmingsplan. Dat
kan als u in Oss woont of gevestigd
bent. Ook kunt u reageren als u een
belang bij het voorontwerpbestemmingsplan hebt.
U kunt reageren van dinsdag 24
december 2019 tot en met vrijdag 7
februari 2020. U kunt dit schriftelijk
doen of mondeling. Let op: u kunt niet
per e-mail reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maak
hiervoor dan op tijd een afspraak met
de heer R. van de Rakt van de afdeling
RO, via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan
een brief aan:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling RO
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over het
voorontwerpbestemmingsplan ‘N625
Fietspad - Oss - 2020’ gaat. Geef ook
aan waarom u het wel of niet eens
bent met het voorontwerpbestemmingsplan.
Wat gebeurt er na het
voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de
eerste versie van een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. Daarna maakt de gemeente een
nieuwe versie: het ontwerpbestem-

mingsplan. Ook daar kunt u dan weer
op reageren. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan pas
definitief vast. De wet regelt dit zo.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt
van de afdeling RO, telefoonnummer
14 0412.

Verkeersbesluit
UITWERKINGSBESLUIT
BETAALD PARKEREN EN
VERGUNNINGPARKEREN OSS 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitwerkingsbesluit
Betaald Parkeren Oss en Ravenstein
2019 vastgesteld. Dit besluit gaat 1
januari 2020 in. In dit uitwerkingsbesluit zijn alle regels rondom het
betaald parkeren en het parkeren met
een parkeervergunning vastgelegd.
We hebben het besluit aangepast op
het kentekenparkeren.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 1 januari 2020 kan iedereen
het aanwijsbesluit inzien bij de balie
Publieksvoorlichting. Het besluit ligt
daar zes weken ter inzage. De balie
Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
De balie is open van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
op donderdag tot 20.00 uur open.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Het aanwijsbesluit wordt aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift. Dit betekent dat u tegen de
beide besluiten geen bezwaar kunt
maken.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit besluit?
Dan kunt u contact opnemen met het
Parkeerbedrijf van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR),
de heer A. Vos, vakbeheerder Verkeer
en Parkeren, telefoon 14 0412.

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
• Knopkruid 21, Het plaatsen van een
tuinhuisje met overkapping in de
achtertuin van de woning aan het
Knopkruid 21 te Berghem, ingediend
op 19-11-2019, 1.
• Piekenhoef, kavel P2 (Berghem, sectie C, nr. 2333), het tijdelijk plaatsen
van een woonunit, ingediend op
4-12-2019, 1.
Dieden
• Achterstraat 2, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit tijdens verbouwing woonhuis, verzonden op 19-122019, 2.
Geffen
• Heesterseweg 19A, het plaatsen van
een tuinhuis, verzonden op 18-122019, 2.
• Kloosterstraat 14, aanvraag gebruik
pand voor kinderopvang, ingediend
op 17-12-2019, 1.
• Van Coothstraat 24, het herbouwen
van de woning , verzonden op 17-122019, 2.
Lith
• Lithse Dijk 63, het herbouwen van
een dijkwoning, ingediend op 18-122019, 1.
Megen
• Lindenstraat 25, het wijzigen van de
voorgevel, verzonden op 18-12-2019,
2.
Oss
• Dommelstraat 2, het verbouwen
van een bedrijfspand , verzonden op
18-12-2019, 2.
• Heuvel 10, wijziging bovenwoning in
2 wooneenheden, verlengd, 1.
• Lekstraat 4A, Intrekking omgevingsvergunning W 34717, ingediend op
23-10-2019, 1.
• Lekstraat 4A, Intrekking omgevingsvergunning W 34717, verzonden op
18-12-2019, 2.
• Tapijtplein, het plaatsen van 7 kunst-

werken , verzonden op 19-12-2019, 2.
• Vikingenweg 5, het geven van rondleidingen en proeverijen, ingediend
op 22-11-2019, 1.
• Vorstengrafdonk 8, het vergroten
van de vluchtwegafstand middels
gelijkwaardigheid, ingediend op
13-12-2019, 1.
Ravenstein
• Doolhof ong., het vervangen van de
bestaande brug/duikerconstructie
door een nieuwe, duurzame duikerconstructie., ingediend op 17-122019, 1.
• Statenweg 5, het uitbreiden van de
woning met een erker, het vervangen van de kozijnen en het stukadoren van alle gevels, ingediend op
15-12-2019, 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

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten
9 januari 2020

Podiumbijeenkomst

Op 9 januari is er een podiumbijeenkomst. Deze open
bare bijeenkomst start om 20.00 uur in het gemeentehuis,
Raadhuislaan 2 in Oss. De onderwerpen welke we deze
keer bespreken zijn:
• Woonbeleid
• Woonwensenonderzoek 2019
• Actualisatie van de Woonvisie en van het Portefeuille
management Wonen
Wat is een podiumbijeenkomst?
Podiumbijeenkomsten zijn openbare bijeenkomsten waar
de gemeenteraad informatie krijgt over onderwerpen
waar ze op een later moment een besluit over moeten
nemen.

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 26 december 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 13 januari om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan
2 in Oss. Laat ons voor 8 januari even
weten dat u komt. U moet dat doorge-

ven 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 26 december
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.

Geef uw mantelzorger een cadeau

Vraag het mantelzorgcompliment
voor 2019 nu nog aan!
Ontvangt u mantelzorg en wilt
u diegene bedanken? Dan kunt
u een mantelzorgcompliment
aanvragen bij de gemeente.
Het mantelzorgcompliment is
een VVV-cadeaukaart van € 50
die u zelf aan uw mantelzorger geeft.
Wat is een mantelzorger?
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor
een naaste met een ziekte
of beperking. Meestal is een

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

telzorgcompliment van 2019
aan te vragen. U vindt hier ook
de voorwaarden. Let op: aanvragen kan nog tot en met 31
december 2019. Vanaf 1 januari
2020 kunt u het mantelzorgcompliment van 2020 aanvragen.
Hebt u geen internet?
Dan kunt u een papieren aanvraagformulier ophalen bij de
publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.

Geef uw mantelzorger
een cadeau!
Ontvangt u mantelzorg en wilt u diegene daarvoor bedanken? Dan kunt u een
mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente. Het mantelzorgcompliment is
een VVV cadeaupas van €50 die u aan uw mantelzorger geeft.
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Uitkomsten woonwensenonderzoek
gemeente Oss
Gemeente Oss heeft dit jaar
weer mee gedaan aan het
woonwensenonderzoek. Dit
onderzoek wordt iedere vier
jaar gehouden in de regio. In
de periode januari-maart 2019
hebben ruim 4.100 inwoners
de vragenlijst ingevuld en hun
woonwensen aangegeven. De
uitkomsten zijn nu bekend.
Tijdens de podiumbijeenkomst van 9 januari 2020
presenteert de onderzoekster
de belangrijkste uitkomsten
van het onderzoek voor de
gemeente Oss.
Gesprekken wijk- en
dorpsraden
Dankzij de bijdrage van de wijk
en –dorpsraden hebben veel
inwoners het onderzoek ingevuld. De gemeente betrekt de
resultaten van het onderzoek
bij de gesprekken met de dorpen en wijken over woningbouw en bij het woningbouwprogramma. De gemeente
zet de komende tijd samen
met de woningcorporaties en
woningontwikkelaars in op de
versnelling van de bouw van

woningen waaraan tekorten
zijn. Het woonwensenonderzoek is ook één van de bouwstenen voor de woonvisie 2020
waar de gemeenteraad eind
januari 2020 over spreekt.
Wat zijn opvallende
resultaten?
Een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek:
- 83% van de huishoudens is
(zeer) tevreden met de huidige woning en de woonomgeving. In het landelijk gebied
is de tevredenheid wat hoger
dan in het stedelijk gebied;
- Van de doorstromers geeft
9% aan dat ze zeker willen
verhuizen, bij de starters is
dat 25%. Voor beide groepen
geldt dat zo’n 20% misschien
wil verhuizen;
- Het merendeel van de huishoudens dat eventueel wil
verhuizen wil weer in de
gemeente Oss wonen;
- Ruim driekwart van de
65-plussers wil zo lang
mogelijk in huidige woning
blijven;
- Ongeveer 900 huishoudens

zijn dringend op zoek naar
een andere woning.
Belangrijke aandachtspunten
Het onderzoek brengt ook een
aantal aandachtspunten voor
beleid in beeld:
- Tekort aan huurappartementen, voor starters én doorstromers (65min en 65plus);
- Tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters;
- Klein tekort aan dure huur
voor starters en 65plus-huishoudens;
- Als gevolg van de gunstige
woningmarkt: relatief grote
vraag naar dure koopwoningen, maar ook naar goedkope/kleinere koopwoningen;
- Klein overschot aan grote
koopwoningen vooral door
door- en uitstroom van ouderen.
Meer lezen over de uitkomsten
van het woonwensenonderzoek? Ga dan naar
www.oss.nl/
woonwensenonderzoek

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss
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