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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

nummer 47, woensdag 20 november 2019

Koninklijke onderscheidingen
brandweer korps Geffen

Over de bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst hebben we het over:
• de toekomst van de agrarische sector in het buitengebied van Oss
• de ontwikkelingen en uitdagingen die wij verwachten
• de rol van de gemeente om de gewenste ontwikkelingen
te steunen.
We delen graag uw ideeën over onderwerpen die een
relatie hebben met de agrarische sector, zoals landschap,
recreatie en wonen, gezondheid en hinder, en de relatie
tussen boeren en burgers.

Duurzaamheidsplein Oss
(particulieren)

Compostering

Diezestraat 6
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-17.00 uur
zaterdag 8.30-15.00 uur

Op 16 november ontvingen de
heren Kees van Venrooij, Willy
Tijssen, Peter Dollevoet en
Bart van Erp voor hun jarenlange inzet bij de vrijwillige

brandweer, korps Geffen, een
Koninklijke onderscheiding.
Ze kregen deze van burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. De vier heren werden

benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Met hun
inzet hebben zij een grote bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid.

Koninklijke onderscheidingen
brandweer korps Oss

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

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.

Werk aan de weg
EENRICHTINGSVERKEER OOSTWAL
De gemeente Oss werkt aan de Bram van den Berghstraat.
Onderdeel van dit werk is het kruispunt met de Oostwal.
Om dit kruispunt te kunnen maken, gaan wij één rijbaan
op de Oostwal afsluiten ter hoogte van het kruispunt met
de Bram van den Berghstraat.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer P. Megens op telefoonnummer 14-0412. Of kijk op de
website

Bedrijfsafval Oss

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 29 november 13.00 uur door
een e-mail te sturen naar l.stok@oss.nl.

Verkeershinder
Daarom wordt de Ooswal van 25 tot en met 28 november
éénrichtsverkeer vanaf de rotonde met het kromzwaard
naar het kruispunt Oostwal/ Walsraat/Goudmijnhof. Het
auto- en fietsverkeer leiden we vanuit het noorden om via
de Walstraat/Carmelietenstraat en Molenstraat. Dit geven
we met borden aan. Voetgangers kunnen het kruispunt
gewoon passeren.

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

Singel 1940-1945 nr. 300
5348 PV Oss
Postadres:
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon:
[0412] 629 046
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-16.30 uur
E-mail:
bedrijfsafval@oss.nl
Websites:
www.oss.nl/bedrijfsafval
www.twitter.com/bedrAfvalOss

BEWONERSBIJEENKOMST AGRARISCHE VISIE
Gemeente Oss werkt aan een agrarische visie. We nodigen
alle inwoners uit om hierover mee te denken.
• 2 december van 19.00-21.30
• Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan
• Raadzaal

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

Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.30-16.30 uur
zaterdag 08.30-15.00 uur
Voertuigen en aanhangwagens met
bedrijfsnaam of logo hebben geen
toegang.

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten

www.oss.nl/plannenenprojecten ->
Bram van de Berghstraat

Op 16 november ontvingen
de heren Ron van de Ven, John
Brouwer, Antoon Gruntjes,
Paul Theunisse, Carl Loderus,
Jan Theunisse, Bas van Dinther,
Johan Ulijn, Gerard van Schijn-

del voor hun jarenlange inzet
bij de vrijwillige brandweer,
korps Oss, een Koninklijke
onderscheiding.
Ze kregen deze van burgemeester Wobine Buijs-Glaude-

mans. De negen heren werden
benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Met hun
inzet hebben zij een grote bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid.

Nog niet genoeg aanmeldingen voor glasvezel
De afgelopen maanden heeft
E-Fiber samen met de providers in de gemeente Oss campagne gevoerd om te kijken of
er voldoende interesse is om
glasvezel aan te leggen. Helaas
zijn er tijdens de campagne net
voldoende aanmeldingen binnengekomen. Daarmee laten
de inwoners van de gemeente
Oss de kans op glasvezel liggen.
Onvoldoende aanvragen
Ondanks verwoede pogingen
van initiatiefnemer E-Fiber, de
gemeente, de verschillende
providers en enthousiaste
inwoners is het niet gelukt om
voldoende bedrijven en huishoudens te overtuigen om

een glasvezelabonnement af
te sluiten. De interesse tijdens
de informatieavonden was
wel zeer groot en in sommige
kernen is de drempel van 30%
wel gehaald maar helaas gold
dat niet voor de gemeente als
totaal.
Blijft Oss achter?
Wethouder Den Brok: ‘Oss lijkt
een witte vlek te worden in
Noordoost Brabant. Bijna alle
gemeenten om ons heen hebben glasvezel of krijgen dat
binnenkort. Glasvezel is noodzakelijk voor economische
ontwikkeling en werkgelegenheid van de toekomst. Datagebruik groeit zo’n 40% per

jaar. Die groei zit bij bedrijven,
bij het onderwijs dat steeds
meer digitaal is en bij de zorg.
En natuurlijk in onze huishoudens. Oss heeft glasvezel nodig
om deze ontwikkelingen bij te
houden.’
In beraad
E-Fiber en de gemeente Oss
vinden het heel jammer als
deze unieke kans voor de bewoners van de gemeente Oss niet
doorgaat. De komende maand
gaan E-Fiber, de gemeente en
de providers in gesprek om te
kijken of er een passende oplossing te vinden is. Een eventuele
verlenging van de campagne is
nog niet uitgesloten.

KRUISING CERESLAAN EN RUWAARDSINGEL AANPASSEN
Op woensdag 27 november en donderdag 28 november
passen we de verkeersregelinstallatie van het kruispunt
Cereslaan met de Ruwaardsingel aan. Dit doen we om het
verkeer beter door te laten stromen.
Verkeershinder
Op woensdag 27 november en donderdag 28 november is
er maar één rijbaan open voor het verkeer. Zo kunnen we
de werkzaamheden veilig uitvoeren.
Ook zetten we verkeersregelaars in om het verkeer te
begeleiden. Dit kan, vooral in de spits, leiden tot behoorlijke vertraging. Wij adviseren u om met uw auto op deze
twee dagen een andere route te nemen. Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt gewoon oversteken.
Meer informatie
Voor vragen neem contact op met projectleider Patrick
Megens via p.megens@oss.nl of bel met 14 0412.

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss

2
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:
Oss
• Ossekoppenplein 2020, op de Heuvel, 3 november 2019. Het evenement is op 21 februari 2020 van
13:00 uur tot 01:00 uur, 22 februari 2020 van 13:00 uur tot 01:00
uur, 23 februari 2020 van 13:00 uur
tot 01:00 uur, 24 februari 2020 van
10:00 uur tot 01:00 uur, 25 februari
2020 van 13:00 uur tot 01:00 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Geffen
• Winterfeesten Geffen 2019, Dorpsplein, 12-11-2019. Het evenement is
op 18 december 2019 van 19:00 uur
tot 01:00 uur, 19 december 2019 van
19:00 uur tot 01:00 uur, 20 december 2019 van 16:00 uur tot 02:00
uur, 21 december 2019 van 15:00 uur
tot 02:00 uur, 22 december 2019 van
12:00 uur tot 00:00 uur.
Oss
• Productdemonstratie
Vuurwerk,
Frankenbeemdweg 50, 11-11-2019.
Het evenement is op 20 december
2019 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.
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.
VERGUNNING STANDPLAATS
Burgemeester en wethouders hebben
een vergunning verleend voor een
standplaats:
Oss
• een standplaats voor gebakken en
verse vis, Winkelcentrum Heihoeksingel, 14-11-2019.
De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden.
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

Officiële bekendmakingen
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 burgemeester en wethouders 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.
EXPLOITATIEVERGUNNING
HORECABEDRIJF
De burgemeester van Oss heeft een
exploitatievergunning verleend aan:
Geffen
• Shoarma Pizzeria eethuis Kara
Deniz, voor het pand gelegen aan
het adres Kloosterstraat 33A, 11-112019.
Oss
• Café Marktzicht, voor het pand gelegen aan het adres Terwaenen 52,
12-11-2019.
De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden.
Het is mogelijk deze vergunning in
te zien. Dit kan alleen op afspraak bij
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog
vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar de burgemeester van
Oss, t.a.v. de afdeling VTH, Postbus 5,
5340 BA Oss. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk dan
op www.oss.nl -> Digitaal Loket ->
Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Als u DigiD heeft
dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen.
Kijk voor informatie op https://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Hoogheuvelstraat 119, de Bruijn
Bloempreparatie v.o.f., 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
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
• Bergse Heihoek, kavel 81 (sectie B, nr.
6281), het realiseren van een nieuwe
woning en het aanleggen van een
uitweg, ingediend op 7-11-2019, 1.
• Bergse Heihoek, kavel 82 (sectie B, nr.
6280), het realiseren van een nieuwe woning en het aanleggen van
een uitweg, ingediend op 7-11-2019, 1.
• Havikskruid 40, het realiseren van
een terrasoverkapping aan woning,
verzonden op 13-11-2019, 2.
• Hoefstraat 8, het bouwen van een
bijgebouwen en hekwerk, verzonden op 20-11-2019, 4.
• Sportstraat 3, vervangen handelsreclame, ingediend op 13-11-2019, 1.
• Stationsstraat 16, het bouwen van
een vrijstaand woonhuis, verzonden
op 20-11-2019, 4.
Dieden
• Poelstraat 3, voor herstel/herbouw
van de door storm beschadigde
schuur, verzonden op 14-11-2019, 2.
Geffen
• Kraaijeven 1B, het bouwen van een
vrijstaande woning met vrijstaand
bijgebouw, verzonden op 11-11-2019,
2.
• Leiweg 20, het bouwen van een vrijstaande woning en bijgebouw, verzonden op 15-11-2019, 2.
• Leiweg 4, het bouwen van een loods,
ingediend op 7-11-2019, 1.
• Leiweg ong., het plaatsen van een
woonunit, ingediend op 8-11-2019, 1.
• Leiweg ong. - kavel B ( Geffen, sectie D nr. 802), het bouwen van een
woning, verzonden op 13-11-2019, 2.
• Rijksweg 12A-12A, het herbouwen
van het bedrijfsgebouw, verzonden
op 11-11-2019, 2.
Lithoijen
• Molenweg 5A, het realiseren van een
uitweg, ingediend op 11-11-2019, 1.
• Schutstraat 2, het vervangen van
de ramen aan de zijkant door een
schuifpui en het realiseren van een
overdekte veranda, verzonden op
15-11-2019, 2.
• Schutstraat 2, het vervangen van
de ramen aan de zijkant door een
schuifpui en het realiseren van een
overdekte veranda, ingediend op
13-11-2019, 1.
Lith
• De Pas, Liesdaalseweg, Weisestraat,
Leeuwkesgraaf, Molenweg, Oude
Baan, het kappen van 8 bomen, verzonden op 15-11-2019, 2.
• De Pas, Liesdaalseweg, Weisestraat,
Leeuwkesgraaf, Molenweg, Oude
Baan, het kappen van 8 bomen,
ingediend op 13-11-2019, 1.
• Het Wargaren ong., het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw, verzonden op 13-11-2019, 2.
• Meester van Coothstraat 43 Lith,
het vestigen van een bloemist in
het voormalige shopgebouw bij het
tankstation, verlengd, 1.
Maren-Kessel
• Zandenweg 2B-3-3, het splitsen van
een woning, verzonden op 13-112019, 2.
Megen
• Megen, sectie F, nr. 748, het kappen
van 5 bomen, verzonden op 15-112019, 2.
• Megen, sectie F, nr. 748, het kappen
van 5 bomen, ingediend op 13-112019, 1.
Oijen
• De kleine weide 2,4,6,8,10,12,15,17,19,2
1,23,25, het bouwen van 12 woningen
, ingediend op 7-11-2019, 1.
• Oijense Bovendijk 61, het plaatsen
van een chalet, verzonden op 13-112019, 2.
Oss
• Beethovengaarde, het bouwen van
een ondergrondse technische ruimte, ingediend op 12-11-2019, 1.
• Benedictuslaan 7, het realiseren
van 7 zorgwoningen, ingediend op
24-10-2019, 1.
• De Kempenaerstraat 13, het uitbreiden van een woonhuis, verzonden
op 13-11-2019, 2.
• Grutto, Spoorlaan, het kappen van
bomen in het park nabij Grutto en
de Spoorlaan, ingediend op 11-112019, 1.
• Heschepad (nabij ING), het kappen
van twee bomen , ingediend op 11-112019, 1.
• Hescheweg, het kappen van een
esdoorn deze beschikking treedt
direct na de bekendmaking in werking, verzonden op 13-11-2019, 2.
• Hescheweg, het kappen van een
esdoorn , ingediend op 7-11-2019, 1.
• Heuvel 10, wijziging bovenwoning

in 2 wooneenheden, ingediend op
6-11-2019,1.
• Linkensweg 24, het plaatsen van
een deur in de achtergevel van de
schuur , verzonden op 14-11-2019, 2.
• Molenstraat 13A, het verbouwen van
de ijssalon, ingediend op 11-11-2019, 1.
• Oostwal 10, het verbouwen van een
kantoorpand naar twee appartementen, ingediend op 7-11-2019, 1.
• Oss, sectie B, nr. 6332, het verplaatsen
van de technische plug naar de erfgrens, ingediend op 6-11-2019, 1.
• Peperstraat 10, het plaatsen van een
nieuwe gevelpui , ingediend op 11-112019, 1.
• Raadhuislaan, Kanaalstraat en St.
Barbaraplein, het kappen van een
drietal bomen, verzonden op 13-112019, 2.
• Raadhuislaan, Kanaalstraat en St.
Barbaraplein, het kappen van een
drietal bomen, ingediend op 11-112019, 1.
• Rooseveltstraat 15, het bouwen van
een carport, verzonden op 13-11-2019,
2.
• Ruwaardstraat 15, het aanvragen
van een formele gebruiksvergunning in aanvulling op de huidige
vergunning, in verband met het in
gebruik nemen van de kas als praktijklokaal, en wijziging van het aantal personen, 3.
• Schildwacht 77, het plaatsen van balkonbeglazing, verzonden op 14-112019, 2.
• Willibrordusweg 55, het realiseren
van een oprit, ingediend op 11-112019, 1.
• Willibrordusweg 7, het vervangen
van de erfafscheiding, verzonden op
13-11-2019, 2.
Ravenstein
• Middelstraat 5, het plaatsen van een
Velux Cabrio balkonvenster, verzonden op 11-11-2019, 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 21 november 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 9 december om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2
in Oss. Laat ons voor 4 december even
weten dat u komt. U moet dat doorgeven aan balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 14 0412.

4. U kunt beroep instellen
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
dan een beroepschrift naar de Rechtbank Oost-Brabant. Een beroepschrift
is een brief waarin staat waarom u
het niet eens bent met het besluit. Dit
heet 'beroep instellen'. Het beroepschrift moet u binnen zes weken
indienen. Deze termijn start de eerste
dag nadat de stukken ter inzage liggen. Vanaf donderdag 21 november
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.

Raad en Daad
AGENDA REKENINGCOMMISSIE
Op 27 november 2019 vergadert Rekeningcommissie. De
vergadering begint om 19.30 uur en is in de Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
∙ Boardletter 2019 en controleplan 2019
∙ Evaluatie verbetering BBC producten.
De vergaderingen worden live uitgezonden via onze website www.oss.nl/gemeenteraad. U kunt ze ook op een later
moment bekijken. Op de website vindt u ook alle vergaderstukken.
AGENDA Ruimte
Op 28 november 2019 vergadert de adviescommissie
Ruimte. De vergadering begint om 19.30 uur en is in de
Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2
in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Grootschalige opwekking zonne-energie in Oss
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer- Oss2011
• Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen
• Vaststellen Partiele herziening 1 Bestemmingsplan N329
- Oss - 2010
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3
Kom Geffen – 2016’
• Vestiging Voorkeursrecht gemeenten, locatie Geffen –
Oost
• consultatie concept voorkeurs-alternatief Meanderende
Maas (raadplegend)
Wilt u de commissie toespreken over een bepaald agendapunt? Neem dan contact op met de Raadsgriffie (tel 14
0412). De vergaderingen worden live uitgezonden via onze
website www.oss.nl/gemeenteraad. U kunt ze ook op een
later moment bekijken. Op de website vindt u ook alle vergaderstukken.
AGENDA Sociaal Bestuurlijk
Op 28 november 2019 vergadert de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De vergadering begint om 19.30 uur en is
in de Raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in
Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Belastingvoorstel 2020
• Beleidskader onderwijsachterstandenbeleid 2019 – 2022
• Nieuwbouw basisschool ’t Schrijverke, Herpen
• Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023
• Wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning
Oss
• Wijziging weegfactoren in subsidiebeleid
• Kwartiermaker UIThuis (raadplegend)
Wilt u de commissie toespreken over een bepaald agendapunt? Neem dan contact op met de Raadsgriffie (tel 14
0412). De vergaderingen worden live uitgezonden via onze
website www.oss.nl/gemeenteraad. U kunt ze ook op een
later moment bekijken. Op de website vindt u ook alle vergaderstukken.

Militaire oefening
Van 25 t/m 29 november
2019 oefent de Koninklijke
Landmacht in Oss. Men zal
hierbij het verkeer niet hinderen.
Heeft u schade door de oefening? Dan kunt u dit melden aan:
Sectie Claims Ministerie van
Defensie

Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon: 030-2180420
Email: JDVclaims@mindef.nl
Geef bij de melding zoveel
mogelijk informatie, zoals
kenteken
legervoertuig,
datum en tijd, plaats, soort
schade.
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Tiny Forest aangeplant in
Lithoijen

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. AZOSS is een verzekering met ruime vergoedingen.
Doe mee! Meld u uiterlijk 31
december 2019 aan en u bent
in 2020 goed en voordelig verzekerd.

Op 14 november hebben ruim
honderd leerlingen van basisschool Sint Jozef in Lithoijen
een Tiny Forest op hun schoolplein aangeplant. Daarbij kregen zij hulp van gemeente
Oss, leden van de Kernraad
Lithoijen, Stadse Boeren Oss,
IVN Natuureducatie en buurt-

bewoners. Drie kinderen die
de naam van de Tiny Forest
hebben bedacht, onthulden
vol trots het naambord van
Tiny Forest ‘t Bosje. Lees meer
hierover op:
www.duurzaamoss.nl

Hebt u een laag inkomen en
hoge zorgkosten?
Voor iedereen met een laag
inkomen en hoge zorgkosten
is er AZOSS. U krijgt korting én
de gemeente betaalt mee aan
de premie. AZOSS vergoedt
allerlei kosten die u anders zelf
moet betalen, zoals een bril,
tandarts, fysiotherapie en de
eigen bijdrage van de Wmo.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd.
Wat zijn de voordelen?
• De gemeente betaalt € 20,of € 40,- per maand mee aan
de premie. Dat is € 240,- of
€ 480,- per jaar!
• U krijgt collectiviteitskorting.
• U krijgt een uitgebreide vergoeding voor onder andere
brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen van de Wmo.
• Er is geen medische keuring.
Wanneer kunt u meedoen?
U kunt meedoen met AZOSS

als:
• uw inkomen niet hoger is
dan 120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is, en
• u geen bezittingen (vermogen) hebt die meer waard
zijn dan € 6.120 (alleenstaanden) of € 12.240 (alleenstaande ouders/gehuwden/
samenwonenden), en
• u al verzekerd bent bij VGZ of
CZ of u zich vanaf 1 januari
2020 verzekert bij VGZ of CZ,
en
• u geen schuld hebt bij uw
huidige zorgverzekeraar.
Hoe stapt u over naar AZOSS?
Op 12 november 2019 zijn de
premies voor 2020 bekend
gemaakt. U kunt zich vanaf
nu aanmelden of overstappen.
Meld u uiterlijk 31 december
2019 aan op www.gezondverzekerd.nl/oss.
Hulp nodig?
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). Deze zijn
elke dinsdag van 9.00 tot 11.00
uur en elke donderdag van
15.00 tot 18.00 uur. Alleen op
donderdag 5 en 26 december
is er geen spreekuur.
Meer informatie over AZOSS:
www.gezondverzekerd.nl/oss.

Werkzaamheden Maashorst
Komende winter vinden er
werkzaamheden plaats in
De Maashorst om de natuur

aantrekkelijker en gezonder
te maken. De werkzaamheden herstellen het natuurlijke

watersysteem en de bodem
om effecten van verzuring te
verminderen.
Werkzaamheden
• Aanplanten van nieuwe
bomen en struiken
• Verspreiden van mineraalrijk gemalen gesteente. Dit
gebeurt met behulp van een
helikopter eind november. Bij
spottersplekken is het werk
van de helikopter te volgen.
Het gebied is op bepaalde
plekken voor een dag voor het
publiek afgesloten.
Meer informatie over de
werkzaamheden
Informatie over de locaties en

de exacte dagen van het verspreiden van het steenmeel
zijn binnenkort bekend. In
het gebied hangen op de dag
zelf informatieborden en zijn
er verkeersregelaars om de
bezoekers van de Maashorst
te infomeren. Meer informatie
en het laatste nieuws over de
maatregelen kunt u volgen via
www.allemaalmaashorst.nl
Heeft u een vraag over de
werkzaamheden?
Mail uw vraag naar communicatie@demaashorst.nl. Het
antwoord op uw vraag vindt
daarna op www.allemaalmaashorst.nl en www.facebook.com/allemaalmaashorst

Wijk- en Dorpsraad
Wijkraad Oss-Zuid
Op donderdag 21 november 2019 vergadert wijkraad OssZuid. De vergadering begint om 20.00 uur en is in het Fletcher Hotel-Restaurant, Mandelaboulevard 22 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Mededeling Wijkraad
4. Mededeling Adviseurs
5. Presentatie Ons Welzijn en gespreksvoering over aanpak ‘voorkomen en bestrijden van eenzaamheid’ in de
wijk/ Oog voor Elkaar
6. Financiën
7. Actielijst
8. Rondvraag
9. Sluiting
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter.
Wijkraad Oss Noord-West
Op donderdag 21 november organiseert de Wijkraad Oss
Noord-West een thema-avond over veiligheid in de wijk
met extra aandacht voor de jeugd. Iedereen die hierin
geïnteresseerd is, is van harte welkom om 20:00 uur in
wijkcentrum De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Wat vindt Oss Noord-West?
2. Wijkagent
3. Straatcoach
4. Jeugdagent
5. Jongerenwerk
6. WhatsApp/Buurtpreventie
7. Borrel
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter of via wijkraadossnoordwest@gmail.com.
Dorpsraad Ravenstein
Op dinsdag 26 november vergadert bovenstaande dorpsraad. De vergadering begint om 20.00 uur en is in het
Raadhuis in Ravenstein, st. Luciastraat 2.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Voorstellen nieuw lid van de Dorpsraad
4. Verslag van de Openbare raadsvergadering van 18 juni
2019
5. Mededelingen van de secretaris
6. Mededelingen
7. Toegekende subsidies
Gelegenheid voor het stellen van vragen aan alle aanwezigen over allerlei onderwerpen, zoals
• Vidi Reo 						
• Kerk en Pastorie           				
• Woonwensenonderzoek
• Woningbouw, o.a. Kolkske, Klooster, Hooghuis
• Sport                                                             	
• Mobiliteit, o.a. A50 en Dorpenweg      	
• Thema-avond alcohol en drugs                 	
• Criminaliteit 2019
•H
 erbestemming Raadhuis (T.I.R., Heemkundekring
Ravenstein,
• St. Barbaragilde en Donato’s Gewoon bijzonder)
8. Rondvraag
9. Sluiting
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter.

OSJE HEEFT EEN EIGEN WANDELROUTE!
DOWNLOAD HIER DE ROUTE MET OPDRACHTEN: DATISOSS.NL/DAT-IS-OSJE

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss
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Start project VOLOP Oss

Denk mee over creatieve
invulling lege panden
Iedereen met een idee voor
minder leegstand in het Osse
centrum, is van harte welkom
op ‘de Creatieve Wandeling’.
Deze kick-off van het project
VOLOP Oss is op donderdag
28 november 2019 van 15.00
tot 18.00 uur. Het vertrekpunt
en eindpunt is het café van
de Groene Engel aan de Kruisstraat 15.
Programma
Voordat de wandeling begint,
is er een presentatie over
VOLOP Oss. De middag wordt
afgesloten met een creatieve
bijeenkomst om mensen met
leuke ideeën aan elkaar te
koppelen. Er is dan ook gelegenheid om kennis te maken
met vastgoedeigenaren en
makelaars.
Wat doet VOLOP Oss?
VOLOP Oss makelt en schakelt
tussen vastgoedeigenaren en
makelaars aan de ene kant en
lokale en vernieuwende culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven aan de andere

kant. Bij de VOLOP initiatieven
staan ambachten, kunsten,
ontmoeten en experimenteren centraal. Initiatieven krijgen zo de kans om - in de tijd
dat een pand leeg staat – hun
concept uit te proberen en
publiek naar het centrum te
trekken. Dus meer reuring en
minder verloedering en leegstand in de stad!
Aanmelden
Aanmelden kan bij Marscha
van de Poppel, projectleider van VOLOP Oss m.van.
de.poppel@oss.nl. Geef daarbij ook aan met hoeveel personen je komt.
Je kunt Volop Oss ook volgen
op Facebook.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

