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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.

nummer 23, woensdag 3 juni 2020

Aanleg glasvezel van start
Wethouder Frank den Brok en
directeur Eric Vos van E-fiber
zetten dinsdag 26 mei 2020
de eerste schop in de grond
voor het glasvezelnetwerk in
de hele gemeente Oss. Vanwege de coronamaatregelen
volgden belangstellenden het
feestelijke moment via een
livestream. De werkzaamheden beginnen in de wijk
Schadewijk en gaan buurt
voor buurt. Alle kernen van de
gemeente Oss krijgen glasvezel. In Berghem, Teeffelen en
Geffen is eerder al glasvezel
aangelegd.

Hebt u vragen over het werk
in uw buurt?
Met vragen of opmerkingen
over de planning en uitvoering
van de werkzaamheden kunt
u bellen met 088 – 3131043. Dit
telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00
en 16.00 uur. Of stuur een mail
aan
oss@mijnglasvezelaansluiting.nl

Wilt u aanmelden voor
glasvezel?
Kijk op www.e-fiber.nl/oss.
Daar vindt u alle informatie
over glasvezel in de gemeente
Oss en kunt u zich aanmelden.

Waarom glasvezel?
Steeds vaker gebruiken we
internet bij dagelijkse dingen.
Het huidige netwerk kan dat
binnenkort niet meer aan.
Glasvezel is op dit moment een
goede oplossing. Het maakt
uw huis klaar voor de toekomst: zonnepanelen koppelen aan internet, beeldbellen
met de bank, colleges volgen
op afstand, zorg op afstand,
slimme deurbellen, ultra HD
Tv, noem maar op. En dat geldt
ook voor bedrijven: thuiswerken, wereldwijd zaken doen en
robotisering zijn enkele voorbeelden.

Duurzaamheidsplein Oss
(particulieren)

Voor dé ontdekkingstocht in eigen regio:

Bloggers gezocht!

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.

De kans is groot dat we onze
vrije tijd en vakantie de
komende maanden in eigen
land doorbrengen. Dat is
balen voor backpackers, Costa
del Sol-fanaten en wereldreizigers. Maar het biedt ook
mooie kansen. Want je hoeft
niet ver weg om nieuwe dingen te ontdekken, avonturen
te beleven of heerlijke dagjes
uit te plannen! Je Treft ’t in Oss
zoekt enthousiastelingen voor
het nieuwe reisblog/-vlog ‘Bij
ons om de hoek’. Ontdek jij de
leukste plekjes in onze regio?

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

Wat verwachten we van jou?
• Je bent enthousiast om op
pad te gaan en je eigen regio
te ontdekken;
• Je vindt het leuk om daarover
een tekstje te tikken en foto’s
of video’s te maken;
• Je publiceert je avonturen op
‘Bij ons om de hoek’ en eventueel op je eigen socials;
• We komen elke maand even
bij elkaar voor een (digitaal)
redactie-overleg.

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.

Gezocht: locaties voor monumentale
bomen van de toekomst
In een tijd waarin we elke
vierkante meter gebruiken,
blijven er weinig plekken over
waar bomen kunnen groeien
om minimaal 100 jaar oud
te worden. Daarom zijn we
op zoek naar plekken waar
we bomen kunnen planten.
Zodat het landschap weer wat
mooier wordt. Met bomen
die helemaal vrijstaand kunnen uitgroeien tot volwassen
of zelfs monumentale exemplaren van minimaal 100
jaar oud. Het liefst midden in
een weiland. Het zijn herkenningspunten in het landschap.
Bomen voor de toekomst.
Voor wie?
Iedereen in de gemeente Oss
mag zich aanmelden voor een

toekomstige
monumentale
boom. Op basis van de aanmeldingen maken we een
selectie van de meest geschikte locaties. Deze locaties moeten aan enkele randvoorwaarden voldoen, zodat de boom
minimaal 100 jaar oud kan
worden.
Als u zich aanmeldt, stelt u de
grond op uw perceel waarop
we de boom planten gratis
beschikbaar. Dat is inclusief
de ruimte die de boom nodig
heeft om de komende 100 jaar
uit te groeien tot een monumentale boom. In ruil daarvoor betalen wij de kosten
voor het voorbereidende werk,
het materiaal, de boom én het
planten.

Doet u mee?
Wilt u mee doen? Meld u dan
zo snel mogelijk aan. Dan kunnen we in november 2020 al
bomen planten. Stuur een
mail met uw contactgegevens
naar
info@monumentale
bomenvandetoekomst.nl.
Vermeulen Boomadvies stuurt
u daarna meer informatie en
neemt contact met u op. Zo
kunt u samen bekijken of de
locatie in aanmerking komt
voor een monumentale boom
van de toekomst.
Dit project is een initiatief van
Orbis, Vermeulen Boomadvies
en gemeente Oss.

Wat krijg je ervoor terug?
• Gratis uitjes, bijvoorbeeld
een bootje huren voor een
dagje op de Maas, een wellness-behandeling of over-

nachting in een bijzondere
B&B. Jij laat weten wat jij
leuk vindt. Wij proberen dat
voor je te regelen!
• Je kunt elke maand een bonnetje van € 50,- indienen.
Zo kun jij onderweg lekker
ergens lunchen, een expositie bezoeken of genieten van
een streekbiertje.
• Jouw b(v)logs bereiken een
groot publiek. Je Treft ‘t in
Oss trekt 50.000 bezoekers
per maand.
• Je helpt mee om ook anderen
al het moois van onze regio
te laten zien! Extra karmapunten!
Iets voor jou?
Heb jij zin om de verrassende
en bijzondere plekken in onze
regio te laten zien? Meld je
dan aan via: ikwilbloggen@
bijonsomdehoek.nl.
Campagne ‘Bij ons om de
hoek’
Je treft ’t in Oss wil met de
campagne ‘Bij ons om de hoek’
inwoners uit de gemeente Oss
en bezoekers uit de regio verleiden en inspireren om hier hun
vrije tijd door te brengen. Zo
ondersteunt de campagne ook
de vrijetijdssector in de regio.

W AT K U N J E D O E N ?
VA N G R IJ S N A A R G R O E N !
Groente-, fruit-en
etensresten horen
net als bloemen
en planten in de
groene container.
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Officiële bekendmakingen

Algemene Plaatselijke
Verordening
EXPLOITATIEVERGUNNING
HORECABEDRIJF
De burgemeester van Oss heeft een
exploitatievergunning verleend aan:
Oss
• Gastrobar Finch, voor het pand gelegen aan het adres Heuvel 20, 25-52020.
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.

Bestemmingsplannen
OVEREENKOMST LANGESTRAAT 1,
DIEDEN
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?
Initiatiefnemers hebben bij de
gemeente Oss een verzoek ingediend
voor de wijziging van de bestemming
op het perceel Langestraat 1 in Dieden. Dit plan bestaat uit de sanering
van het agrarische bedrijf, het realiseren van een woning met tuin, het
wijzigen van de bestemming van de
agrarische bedrijfswoning naar een
burgerwoning met aan- en bijgebouwen en het realiseren van maximaal
vier recreatieappartementen in het
bestaande bijgebouw, gelegen tussen
de bestaande (bedrijfs)woning en de
te realiseren woning. De gemeente
wil hieraan meewerken door het wijzigen van het bestemmingsplan.
De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt met de
initiatiefnemers en de grondeigenaar.
Dit zijn afspraken over wie de kosten
voor de plannen betaalt, de sloop van
gebouwen en de aanleg van voldoende parkeerplaatsen.
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 4 juni 2020 bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Zie voor de actuele openingstijden de
website www.oss.nl.
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 de heer J. Groenland
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 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
• Boterbloem 52, het bouwen van een
schuur en overkapping, verzonden
op 28-5-2020, 2.
• Burgemeester van Erpstraat 32A, het
verbouwen van een woonhuis, ingediend op 16-5-2020, 1.
• Egge 1, het aanleggen van een inrit,
ingediend op 13-5-2020, 1.
• Egge 1, het aanleggen van een inrit,
verzonden op 28-5-2020, 2.
• Het Reut 10, het tijdelijk bewonen
van een tuinhuis, ingediend op 24-52020, 1.
• Koolzaadweg ong. - kavel 04/03,
het bouwen van een woning met
bedrijfshal, ingediend op 15-5-2020, 1.
• Nieuwe Steeg 6B UNIT, het oprichten
van een nieuw te bouwen bedrijfswoning, bedrijfsruimte en zwembad, ingediend op 20-5-2020, 1.
• Osseweg 89, “brandveilig gebruik”
van locatie BSO Koppelsteeg, verzonden op 28-5-2020, 4.
• Oudenhofstraat ong., het bouwen
van een schuilhut, verzonden op
28-5-2020, 2.
• Oudenhofstraat ong., het bouwen
van een schuilhut, ingediend op 4-52020, 1.
• St. Willibrordusstraat 1, het maken
van een overkapping en gevelwijziging , ingediend op 23-5-2020, 1.
• Zonnebloem 3 UNIT (kv 1059), het
plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzonden op 28-5-2020, 2.
• Zonnebloem 5 (kv 1060), het bouwen van een woning en aanleggen
van een uitrit, verzonden op 28-52020, 2.
• Zonnebloem - 1062, het bouwen
van een woning, ingediend op 19-52020, 1.
Deursen-Dennenburg
• Hoogstraat 36, resaturatie, onderhoud, verduurzaming en het aanbrengen van dakramen bij de St.
Michaelkerk, verlengd, 1.
Geffen
• Perceel D 1346, Planten van bomen
op fase 2 van het Arboretum te Geffen, verzonden op 28-5-2020, 2.
• Eikenwal 24, het plaatsen van een
dakkapel, ingediend op 20-5-2020, 1.
• Heesterseweg 43, het bouwen van
een kantoor, verlengd, 1.
• Kerkstraat 3, het renoveren van het
dak van het woonhuis en het herstellen van het dak van de schuur,
ingediend op 5-5-2020, 1.
Herpen

• Schaijkseweg 4, het gebruik van een
bijgebouw tot recreatiewoning, verzonden op 28-5-2020, 2.
Megen
• Walstraat 4, het realiseren van een
minicamping, ingediend op 22-52020, 1.
Oss
• Benedictuslaan 8, interne verbouwing en verduurzaming van
bestaande woonboerderij met constructieve wijzigingen, ingediend op
14-5-2020, 1.
• Berghemseweg 197, het intern verbouwen van het woonhuis, ingediend op 25-5-2020, 1.
• Dijkstoel 19, het realiseren van een
uitbreiding van de eerste verdieping
, verzonden op 25-5-2020, 2.
• Dr. Hermanslaan 4, het plaatsen van
zonnepanelen op het achterdakvlak,
ingediend op 20-5-2020, 1.
• Gasstraat-Oost 50, nieuwbouw van
een bedrijfsruimte met een laad- en
loskuil, ingediend op 20-5-2020, 1.
• Heuvel 2, het plaatsen van een
wandcondensor aan de achtergevel,
ingediend op 20-5-2020, 1.
• Hofvijver 144, het uitbouwen van de
woning op de tweede verdieping,
ingediend op 19-5-2020, 1.
• Koornstraat 137, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van
het huis , ingediend op 19-5-2020, 1.
• Lekstraat 14A, het uitbreiden van een
bedrijfshal met laad-/loskuil , verzonden op 28-5-2020, 2.
• Oijenseweg 10A-10A-10A 1, het
omzetten van een winkel; naar een
extra woning, verzonden op 25-52020, 2.
• Oijenseweg 284, het gewijzigd uitvoeren van een verleende omgevingsvergunning , verzonden op
28-5-2020, 2.
• Oijenseweg 284, het gewijzigd
brandveilig gebruiken van de multifunctionele ruimte, 3.
• Spitsbergerweg 60, nieuwbouw
muziekvereniging Hartog , verzonden op 25-5-2020, 2.
• Van Schaijkstraat (ter hoogte van de
Treubstraat 2), het bouwen van een
glasvezelcentrale ten behoeve van
het glasvezelnetwerk in de gemeente Oss, ingediend op 20-5-2020, 1.
• Wendakker 110, het plaatsen van rolluiken, ingediend op 19-5-2020, 1.
• Willibrordusweg 180, het plaatsen
van een gedeeltelijke erfafscheiding
van een terrein , verzonden op 28-52020, 2.
Ravenstein
• Sultzbachstraat , het verwijderen van
1 boom, verzonden op 27-5-2020, 2.
• Sultzbachstraat , het verwijderen van
1 boom, ingediend op 18-5-2020, 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

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

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 4 juni 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
22 juni om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 17 juni 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 4 juni 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
VERGADERING DORPSRAAD HERPEN
Vergadering van de dorpsraad Herpen van dinsdag 9
juni is verzet naar dinsdag 15 september.
AGENDA ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 11 juni 2020 vergadert de Adviescommissie Sociaal
Bestuurlijk digitaal. De vergadering begint om 19.00 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Jaarverslag VTH-plan
• Begroting 2021 en jaarstukken 2019 Regionale Ambulance Voorziening
• Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio
Brabant-Noord
• Begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant
• Begroting 2021 en jaarstukken 2019 Brabants Historisch
Informatie Centrum
• Begroting 2021 en Jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
• Begroting 2021, 1e begrotingswijziging 2020 en jaarrekening 2019 Belasting Samenwerking Oost Brabant
• Begroting en jaarplan 2021 Regio NoordOost Brabant
• Investeringskrediet nieuwbouw basisschool en gymgebouw Herpen
• Begroting 2021 en jaarrekening 2019 Regionaal Bureau
Leerplicht Brabant NoordOost
AGENDA ADVIESCOMMISSIE RUIMTE
Op 11 juni 2020 vergadert de Adviescommissie Ruimte
digitaal. De vergadering begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Ontwerpbegroting 2021 OmgevingsDienst Brabant
Noord
• Stimuleringsregeling wonen in het centrum 2020
• Vaststellen bestemmingsplan Oude Baan 2 – 4 – Geffen
– 2018
• Vaststelling Bestemmingsplan Partiële herziening 4 Kom
Geffen – 2016
• Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
• Begroting en beleidsplan 2021 – 2024 en jaarstukken
2019 GR Heesch West
Wilt u de commissie toespreken? 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.

OOK EVERT DRAAGT BIJ!

‘‘Laat je informeren door
onafhankelijke deskundigen
en vooral: begin!’’

‘‘

Ook binnen ons netwerk hebben we het
steeds vaker over groene mogelijkheden. Het is
goed dat we er met z’n allen prioriteit aan geven.
Mijn advies: het kan op veel manieren en lijkt
ingewikkeld, maar dat valt wel mee.
Begin gewoon! Daarom is het goed dat er een
platform is zoals Brabant Woont Slim. Laat je
informeren door onafhankelijke deskundigen
en kom in actie!’’

Over Brabant Woont Slim
De energieke gids die jou, mij en iedereen
in Noordoost-Brabant begeleidt bij de juiste
stappen om comfortabeler, economischer
en groener te wonen. In de hele regio werken
energiecoöperaties, bedrijven en gemeenten
onder Brabant Woont Slim samen. Stap voor
stap ondersteunen de experts van Brabant
Woont Slim jou in het verduurzamen van je
woning.

Aan de slag!
Via Brabantwoontslim.nl kun je direct een
energiecheck doen om te kijken hoeveel jij kunt
besparen. Ook kun je op het platform terecht
voor informatie en persoonlijk advies.

www.brabantwoontslim.nl
jouw gids in groener wonen
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Gratis ophaalservice taxussnoeisel

Stichting Taxus Taxi vanaf
1 juni weer actief met
inzamelactie!
Het taxus inzamelseizoen
staat weer voor de deur. Ook
dit jaar is Stichting Taxus
Taxi weer actief om zoveel
mogelijk taxussnoeisel in te
zamelen. Vorig jaar heeft de
stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel
ingezameld.
Elk
jaar zijn er weer duizenden
taxusdonateurs die hun takje
bijdragen in de ‘strijd tegen
kanker’. Stichting Taxus Taxi
hoopt, in samenwerking met
Den Ouden Groep, ook dit jaar
weer op een mooie opbrengst.
Praktische zaken
• Vanaf 1 juni is het weer
mogelijk om online een
afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni
kunt u ook bellen. Het heeft
de voorkeur om online een
afspraak te maken.
• Taxus Taxi komt het snoeisel

gratis ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo.
Ook kleinere hoeveelheden
zijn van harte welkom. Die
kunt u inleveren bij de verschillende inzamelpunten.
Deze inzamelpunten staan
op de website.
• Kwaliteit van het snoeisel is erg belangrijk. Kijk op
de website om te bekijken
aan welke voorwaarden het
snoeisel moet voldoen.
• Om de inzameling zo gemakkelijk mogelijk te maken
biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen
aan. Deze materialen kunt u
ophalen bij verschillende uitgiftepunten. Bij onder andere
Boerenbond en Welkoop. Op
de website staat waar u de
uitgiftepunten kunt vinden.
https://taxustaxi.nl/

Deel je zorg.
Eén op de vijf jongeren zorgt regelmatig voor een familielid met een ziekte of beperking. Dit doen zij in
combinatie met school, vrienden en hobby’s. Deze zorg is waardevol, maar kan ook stress geven. Ben jij een
mantelzorger? Zorg dan ook goed voor jezelf. Door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp
te zoeken als het nodig is.

Merk je dat de zorg best pittig is?
Deel je zorg(en) met je omgeving: familie, vrienden of

Wil je persoonlijk advies of zoek je een
luisterend oor?

buren. En vraag hulp bij wat er gedaan moet worden, zoals

We Matter van ONS welzijn is de organisatie voor jonge

boodschappen doen of huishoudelijke taken. Zo krijg jij

mantelzorgers in de gemeente Oss. Zij geven je advies,

weer ruimte om op te laden en/of leuke dingen te doen.

bieden een luisterend oor en je kunt in contact komen
met andere jonge mantelzorgers. Neem contact op met

Is de zorg lastig te combineren met school
of werk?
Bespreek het met je mentor, studiecoach, decaan,
werkgever of vertrouwenspersoon. Zo kun je afspraken
maken over wat je nodig hebt om al je taken te doen.

Energie besparen met jouw woning?

Stel vragen tijdens het Digitale
Duurzaam Wonen spreekuur
Een lagere rekening door energie te besparen, dat willen we
allemaal. Maar welke duurzame maatregelen zijn mogelijk
in jouw woning? Stel je vragen
aan de adviseur van Brabant
Woon Slim! Gewoon vanuit
huis op de bank in een videogesprek. Dit gesprek duurt
maximaal 30 minuten en is
gratis.

Inschrijven
Wil jij je inschrijven voor een
videogesprek? Ga dan naar
www.brabantwoontslim.nl/

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

www.brabantwoontslim.nl/oss

•

Telefoon: 088 374 25 25 (ONS welzijn)

•

Mail: wematter@ons-welzijn.nl

•

Facebook: www.facebook.com/wematteross

•

Instagram: www.instagram.com/wematteross

Je kunt ook de Mantelzorglijn bellen of appen op 030 760 60 55.

Heb je door de zorg zelf klachten en heb je
hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de zorg voor je naaste?

Heb je bijvoorbeeld last van je lijf of zit je niet lekker

14 0412 of mail naar: zorgenwelzijn@oss.nl. Zo regel je sa-

in je vel? Bespreek dit met je huisarts of de praktijk-

men hulp en voorzieningen voor degene voor wie je zorgt.

Neem contact op met Toegang Zorg en Welzijn via tel.

ondersteuner. Zij kunnen je helpen omgaan met de
situatie of doorverwijzen. Zo leer je keuzes maken die
ook goed voor jou zijn.

spreekuuross. Kies zelf een
datum en tijd. Tot 24 uur van
te voren kun je een afspraak
inplannen.

Uitgebreid energieadvies
In 30 minuten kunnen we de
belangrijkste zaken met jou
bespreken maar niet alles. De
adviseur van Brabant Woont
Slim kan jou ook uitgebreider
energieadvies geven. Kijk voor
meer informatie op

We Matter via:

Kijk voor meer informatie op:
www.mantelzorg.nl/jongzorgen of
www.ons-welzijn.nl

Wint dit jaar een project uit Oss?

Doe mee met de Steenbreektrofee 2020
‘Samen voor meer groen in de
buurt’, is dit jaar het thema
voor de Steenbreektrofee. En
groen in onze buurten hebben
we! Denk aan de buurttuin bij
de Chrysantstraat, het Slowpad
in de Ruwaard, de Tiny Forest op
het schoolplein in Lithoijen, een
groene speelplek in Deursen,
Oijen en Ussen, de bloembakken in Berghem of de Groene
long die is vernieuwd in Geffen. Mooie voorbeelden die mee
kunnen doen aan de steenbreektrofee. En we hebben
zoveel meer in gemeente Oss.
Aanmelden
Hebben jullie in jouw buurt
een mooi project uitgevoerd
dat een bijdrage levert aan
meer groen in de buurt?
Meld jullie project dan aan
bij Steenbreektrofee Stichting
Steenbreek, Paulus Borstraat
41, 3812 TA, Amersfoort. Of mail
naar info@steenbreek.nl en
geef aan dat het om de Steenbreektrofee 2020 gaat. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juli.

Wie kunnen er meedoen?
Projecten vanuit gemeenten,
waterschappen, provincies en
partners van Steenbreek kunnen zich aanmelden. Het project kan van een gemeente of
provincie zijn maar ook van een
buurtvereniging, wijk- of dorpsraad of corporatie. De grootte
van het project is niet bepalend
voor deze prijs. Een professio-

nele jury beoordeelt de inzendingen. De drie beste voorbeelden krijgen in september een
bezoek van de jury. De prijsuitreiking is tijdens de Nationale
Groendag op 15 oktober in Oss.
Prijs
De winnaar van de Steenbreektrofee 2020 ontvangt naast
deze wisseltrofee ook media-

aandacht met onder andere
een uitgebreid artikel in de
Steenbreekspecial van Vakblad
Groen en krijgt ook een boom
en vaste planten aangeboden.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
www.steenbreek.nl/
steenbreektrofee
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Officiële bekendmakingen

Ontwerpen voormalig gemeentehuis Geffen
Het voormalige gemeentehuis in Geffen staat te koop en
daarvoor hebben we de prijsvraag Dorpshart Geffen uitgeschreven. Vier bedrijven doen
daar aan mee en hebben hard
gewerkt aan nieuwe ontwerpen voor deze locatie.

We verwachten dat het college
eind juni een besluit neemt.

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig hoe deze
ontwerpen er uitzien en wilt
u uw mening geven? Vanaf 5
juni, 16.00 uur, kunt u de ontwerpen zien op de website
https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl

Telefonisch spreekuur
Heeft u vragen over de prijsvraag? Mail of bel dan naar
Anne Zaadnoordijk, projectleider gemeente Oss. Het mailadres is a.zaadnoordijk@oss.
nl, en u kunt haar bereiken op
14 012.

Tot 9 juni, 23.55 uur, kunt u uw
reactie op de website achterlaten.

De geselecteerde partij krijgt
een overeenkomst aangeboden. De partij gaat daarna aan
de slag om het ontwerp verder
uit te werken.

Hoe gaan we verder?
De
beoordelingscommissie
kiest op 10 juni één van de
vier ontwerpen. In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen,
de gemeente Oss en iemand

van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. De reacties van de
Geffenaren neemt de beoordelingscommissie mee in haar
keuze. De keuze van de beoordelingscommissie leggen we
voor aan het college van B&W.

>https://dorpshartgeffen.
losstadomland.nl

Gemeenten en IBN blijven samenwerken om mensen met
uitkering aan een vaste baan te helpen
Elf gemeenten in NoordoostBrabant blijven samenwerken
met IBN om de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet uit te voeren. Door
de huidige overeenkomst te
verlengen met een halfjaar gaat
de samenwerking door tot 1 juli
2021. Deze lange en succesvolle
samenwerking zorgt ervoor dat

444 medewerkers via de Participatiewet bij IBN werken. Naast
de 2290 Wsw medewerkers.
Wethouder Kees van Geffen:
‘IBN is er voor onze inwoners
die afhankelijk zijn van de
Participatiewet en Wsw. Niet
iedereen kan direct de stap
maken naar gewoon werk. Wie

daar hulp bij nodig heeft, kan
bij of via IBN gaan werken. Ook
na 1 juli gaat de dienstverlening via IBN aan onze inwoners
door. We moeten dan alleen
nieuwe afspraken maken over
hoe we verder gaan.’
De elf gemeenten die samenwerken met IBN zijn: Bernheze,
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave,

Landerd, Meierijstad, Mill en
St. Hubert, Oss, St. Anthonis
en Uden. Wethouder Kees van
Geffen, algemeen directeur
IBN Maarten Gielen en afdelingshoofd Werk & Inkomen
gemeente Oss Ester Biezen
tekenden de overeenkomst
namens de elf gemeenten en
IBN.

Zes cheques vanuit Osse Sportakkoord uitgereikt

ASFALTONDERHOUD OSS EN KERNEN
De gemeente Oss laat de komende weken onderhoud
uitvoeren aan een aantal asfaltwegen. Tijdig repareren garandeert een probleemloos, veilig wegdek voor de
komende winterperiode. Een overzicht van de werkzaamheden:
Van 1 t/m 5 juni 2020 wordt er gewerkt aan:
• Kesselseweg in Maren Kessel
• Deelenweg in Maren Kessel
• Marenseweg in Maren Kessel
• Burgemeester Smitsweg in Maren Kessel
• Koeltjesweg bij huisnummer 1 in Maren Kessel
• Lithsedijk, fietspad bij camping in Lith
• Hertog Janstraat in Lith
• Valkseweg in Lith
• Parallelweg, aansluiting met Kantsingel in Oss
Van 8 t/m 12juni 2020 wordt er gewerkt aan:
• Kesselseweg in Maren Kessel
• Deelenweg in Maren Kessel
• Marenseweg in Maren kessel
• Burgemeester Smitsweg in Maren Kessel
Van 15 t/m 19 juni 2020 wordt er gewerkt aan:
• Gewandeweg in Lthoijen / Maren Kessel
• Burgemeester Smitsweg in Maren Kessel
• Parallelweg in Oss
Planning
Werken met asfalt is zeer weersafhankelijk. Bij goed weer
kan de planning wat naar voren worden bijgesteld, bij
regenachtig weer kan de planning wat uitlopen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met de heer
J. Voets van de gemeente Oss, telefoon 14-0412
Voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden kunt u
kijken op www.oss.nl/werkaandeweg

Zes organisaties kregen van
wethouder Kees van Geffen
een cheque van €250 vanuit
het Osse Sportakkoord. Wethouder van Geffen: ‘In het
Osse Sportakkoord hebben
we ambities afgesproken met
ruim 50 organisaties. Ambities
die ervoor moeten zorgen dat
iedere Ossenaar meer gaat
bewegen voor een gezond
leven. Ik ben blij om te zien
hoe deze zes organisaties werken aan deze ambities uit het
Sportakkoord. Met het stimuleringsbudget moedigen we
ze aan hun idee uit te voeren.’
De cheques werden uitgereikt
aan de volgende organisaties: ·
• Global Goals Oss: zij gaan een
platform opzetten dat hergebruik van materialen stimuleert in de gemeente Oss.
• BlinQ:
zij
organiseren

Werk aan de weg

is toekomstbestendig en is
gericht op de omgeving. Dat
betekent dat behalve eigen
leden ook buurtbewoners,
maatschappelijke
organisaties en bedrijven welkom
zijn.

beweegactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dit doen ze
samen met partners van het
Osse Sportakkoord.
• LTC VIP: zij organiseren een
open sportdag met andere

sportaanbieders in Herpen.
• NLC’03: zij starten Walking
Football op voor 60+’ers in
Lith en omgeving.
• Sportraad Ravenstein: zij zetten zich in voor goede sportvoorzieningen in Ravenstein

en omliggende dorpen.
• RKSV Ulysses: zij werken
samen met andere sportaanbieders,
maatschappelijke
partners en buurtbewoners
om een vitale vereniging te
zijn. Een vitale vereniging

Vraag ook stimuleringsbudget
aan
Bent u al partner van het Osse
Sportakkoord en heeft u ook
een goed idee dat aansluit
bij de ambities van het Osse
Sportakkoord? Dan kunt u het
stimuleringsbudget van €250
aanvragen. In 2020 geven we
(voorlopig) maximaal 25 stimuleringsbudgetten.
Meer
informatie hierover vindt u

op www.sport-expertise-centrum.nl/osse-sportakkoord/
partner-worden.
Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een
lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationale Sportakkoord is in 2018
gesloten door het ministerie
van Volksgezondheid Welzijn
en Sport (VWS), de Vereniging
Sport en Gemeenten (VSG) en
de sportbonden (NOC*NSF).
Bij het Osse Sportakkoord zijn
ruim 50 organisaties aangesloten. Van lokale sportaanbieders,
maatschappelijke
organisaties, het bedrijfsleven
tot de gemeente.

