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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.
Wij vragen u dringend om alleen
voor zaken die spoed hebben een
afspraak te maken.

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 00, woensdag 00 maand 2020

Pontjesdagen verplaatst naar
5 en 6 september
Door de ontwikkelingen en
maatregelen rond het coronavirus kan de eerste editie van
de Pontjesdagen niet doorgaan op 2 en 3 mei. Het evenement wordt verplaatst naar 5
en 6 september dit jaar.
Vaak is het in september nog
heerlijk weer, ideaal om te
fietsen, wandelen en er op uit
te gaan. Vanzelfsprekend dat
het evenement dus naar het
najaar verplaatst. De betrokken ondernemers hebben
het zwaar te verduren op het
moment. Een boost kunnen ze
wel gebruiken, fijn als de Pontjesdagen een positieve bijdrage kunnen leveren.
Wat zijn de Pontjesdagen?
De Pontjesdagen zijn een combinatie van actieve fiets- en
of wandelroutes over zo’n 90

kilometer langs de Maas en
een omvangrijk programma
met diverse activiteiten georganiseerd door musea, waterschappen en betrokken ondernemers. Centraal staan de
veren en voet- en fietspontjes
in het gebied van Woudrichem
tot Wijchen.
De gemeenten Heusden, Altena, Maasdriel, West Maas en
Waal, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch, Oss en Wijchen zijn
de initiatiefnemers van de
Pontjesdagen.
In tussentijd blijft de organisatie hard aan een mooi programma in gebied langs de
Maasoevers werken. Op www.
pontjesdagen.nl en www.facebook.com/Pontjesdagen blijf
je op de hoogte.

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

Overwegen in Oss gesloten tussen
1 en 12 mei 2020

Bedrijfsafval Oss

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.
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43%

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

13 april 2020
27 april 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
22 mei 2020
1 juni 2020

Wist je dat 43%
van het restafval
www.oss.nl/afspraken of bel 14 0412
eigenlijk bij
het gft-afval
thuishoort?

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
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Compostering

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

Overzicht
sluitingsdagen 2020

Leegzuigen van kolken
In maart / april en mei
maken we de straat- en trottoirkolken (putten) schoon.
Dat doen we in alle kernen
en dorpen in de gemeente
Oss. Voor een goede afvoer
van het regenwater laten
we elk jaar de kolken leegzuigen. Hierdoor is de kans
op vuil en een verstopt riool
kleiner.
Is de wagen van het bedrijf

Panhuizen bij u in de
buurt? Laat dan de kolken
zoveel mogelijk vrij. Dan
kunnen zij zo snel mogelijk
de kolken leegzuigen. In het
buitengebied maakt niet
de gemeente, maar de provincie of het waterschap de
kolken schoon.
Voor meer informatie neem
contact op met de gemeente Oss, telefoon 14 0412.

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss

Prorail werkt tussen 1 en 12 mei
2020 aan het spoor, het perron
en aan verschillende spoorwegovergangen in Geffen, Oss,
Berghem en Ravenstein. Prorail werkt af en toe ook in de
nacht. U kunt hier last van hebben. Sommige spoorwegovergangen zijn voor een of meer
dagen afgesloten. Wegomleidingen staan aangegeven.
Afgesloten
spoorwegovergangen
Geffen:
• Kloosterstraat/Broekstraat,
zaterdag 2 mei van 7 uur tot
17 uur.
Oss:
• Braakstraat /Gerbrandystraat, zondag 3 mei van 7 uur
tot 17 uur.
• Dr. Saal van Zwanenbergsingel, maandag 4 mei van 6
uur tot 7 mei 22 uur.
• Molenweg, vrijdag 1 mei van
22 uur tot donderdag 7 mei
24 uur.

• V i j ve r s i n g e l / Ka nt s i n g e l ,
vrijdag 1 mei van 22 uur tot
zaterdag 2 mei 24 uur, dinsdag 5 mei van 0 uur tot 10
uur; woensdag 6 mei van 20
uur tot 7 mei 24 uur.
Berghem:
• Zevenbergseweg, vrijdag 1
mei 22 uur tot zaterdag 2 mei
24 uur, maandag 4 mei van 8
uur tot 18 uur, donderdag 7
mei van 22 uur tot vrijdag 8
mei 24 uur.
• Pachthoeve, maandag 4 mei
van 6 uur tot woensdag 6
mei 24 uur.
• Hoessenboslaan, zondag 3
mei van 12 uur tot donderdag
7 mei 22uur.
• Burg. van Erpstraat, zondag 3
mei van 6 uur tot 24 uur.
Buitengebied
BerghemRavenstein:
• Bruulweg, vrijdag 1 mei van
22 uur tot dinsdag 5 mei 22
uur.
• Beving, 1 mei 22.00u. tot 5
mei 22.00u.

Ravenstein:
• Station-oversteek
Ravenstein, vrijdag 1 mei 22 uur tot
woensdag 6 mei 22 uur.
Alle spoorwegovergangen in
Berghem gesloten op 4 mei
overdag
In Berghem zijn op maandag
4 mei overdag alle drie de
spoorwegovergangen in de
kom afgesloten. De overgang
Zevenbergseweg is op maandag 4 mei open tot 8 uur en ná
18 uur.
Omleiding verkeer Berghem
op maandag 4 mei
Omleiding autoverkeer: Zevenbergseweg, Hartog Hartogsingel, Graafsebaan/Megensebaan en Osseweg
Omleiding fietsverkeer: overdag op maandag 4 mei via
Oss
Vijversingel/Kantsingel
of (vanaf Hoessenboslaan) via
Piekenhoefstraat, Hoefstraat,
Burg. Van Erpstraat v.v.
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Officiële bekendmakingen

Algemene Plaatselijke
Verordening
EXPLOITATIEVERGUNNING
HORECABEDRIJF
De burgemeester van Oss heeft een
exploitatievergunning verleend aan:
Oss
• BurgerMe, voor het pand gelegen
aan het adres Kruisstraat 39, 8-42020.
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.

Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT DIVERSE
VERKEERSMAATREGELEN BRAM VAN
DE BERGHSTRAAT TE OSS
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Oss hebben besloten
om op de Bram van de Berghstraat
verschillende
verkeersmaatregelen
in te stellen. De reden hiervoor is de
nieuwe inrichting van de Bram van de
Berghstraat.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 15 april 2020 kan iedereen het
verkeersbesluit 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 17.00 uur en
op donderdag tot 20.00 uur open.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n
brief heet een bezwaarschrift. U kunt
alleen een bezwaarschrift schrijven
als het besluit gevolgen voor u heeft.
Het bezwaarschrift moet u binnen zes
weken naar de gemeente sturen, dus
voor 27 mei 2020. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift digitaal indienen. Kijk hiervoor
op www.oss.nl, bij het digitale loket en
zoek op ‘bezwaarschrift indienen’. U
kunt uw bezwaarschrift ook per post
opsturen. U richt het bezwaarschrift
aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Oss
t.a.v. hoofd afdeling IBOR
Postbus 5
5340 BA Oss.
Wat schrijft u in ieder geval in het
bezwaarschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar maakt
• Een uitleg waarom u bezwaar maakt.
Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit
geldig. Kunt u aantonen dat het besluit
meteen grote gevolgen voor u heeft?
Dan kunt u de voorzieningenrechter
vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan
dan beslissen dat het besluit nog niet

mag ingaan. U kunt een voorlopige
voorziening alleen aanvragen als u
ook bezwaar maakt bij de gemeente.
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n
brief heet een verzoekschrift.
Wat schrijft u in ieder geval in het
verzoekschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt
• Bij het verzoekschrift moet u ook een
kopie van uw bezwaarschrift aan de
gemeente meesturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Inrichting Beheer
Openbare Ruimte (IBOR), de P. Megens,
projectleider, telefoon 14 0412.

Bestemmingsplannen
BESTEMMINGSPLAN
‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN
GEITENHOUDERIJEN - 2019’
De gemeenteraad van Oss heeft op
5 maart 2020 het bestemmingsplan
‘Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen - 2019’ vastgesteld. Hieronder
staat wat dit betekent. Ook leest u wat
u kunt doen als u het niet eens bent
met het bestemmingsplan.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
ruimtelijke functies (‘bestemming’)
een gebied, terrein of een perceel
grond heeft. Bijvoorbeeld wonen,
natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt
een bestemmingsplan of men op die
grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld
belangrijk als u een vergunning vraagt
om te bouwen. De gemeente kijkt dan
of uw bouwplan in het bestemmingsplan past. De gemeenteraad stelt
bestemmingsplannen vast. Dit staat in
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
Waar gaat het bestemmingsplan
‘Paraplubestemmingsplan
geitenhouderijen - 2019’ over?
Sprake is van een zogenaamd paraplu bestemmingsplan. Daarmee herzien we meerdere geldende bestemmingsplannen gedeeltelijk. Het gaat
hierbij om alle bestemmingsplannen
waarin agrarische bedrijven zijn gelegen. In het bestemmingsplan staat
een verbod op het wijzigen van het
gebruik van bestaande bebouwing ten
behoeve van een geitenhouderij en op
het houden van meer geiten binnen
bestaande bebouwing.
Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van 29 augustus 2019 tot en met
woensdag 9 oktober 2019 kon u reageren op het ontwerp van het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan is op een aantal punten
anders dan het ontwerpbestemmingsplan. De verschillen staan vermeld in
een ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’.
U kunt het bestemmingsplan en de
overige stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 16 april tot
en met donderdag 28 mei 2020 de volgende stukken bekijken:
• het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan
• het bestemmingsplan
• andere stukken over het bestemmingsplan, zoals de toelichting en de
‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’
U kunt deze stukken bekijken:
• de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
• (op papier en digitaal) bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss;
de balie is open van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op
donderdag tot 20.00 uur
De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPpplngeitenh2019-VG02.
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen
beroep instellen. Dat wil zeggen dat u
een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt
aan de Raad van State. Daarin legt u uit
waarom u het er niet mee eens bent. U
kunt dit doen van vrijdag 17 april tot en

met donderdag 28 mei 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het bestemmingsplan, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep
instellen. U moet dan wel aantonen
dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het
geval als u het niet eens bent met de
wijzigingen in het bestemmingsplan
in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan.
U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U kunt uw beroepschrift ook indienen
via het Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Stelt u uiterlijk 28 mei 2020 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vragen om een
voorlopige voorziening te treffen. Dit
betekent dat de Voorzieningenrechter
een voorlopige uitspraak doet over uw
beroep. De Afdeling doet dan later een
definitieve uitspraak.
De Voorzieningenrechter kan alleen
een voorlopige uitspraak doen als er
snel een uitspraak nodig is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te
vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest
u meer over het indienen van een
beroepschrift en hoeveel dit kost.
Wanneer treedt het
bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 mei 2020. Maar ze treden
nog niet in werking als er iemand vóór
29 mei 2020 een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak
van de Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer M. ter Avest
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Berghem
• Harenseweg 16, Paardensportcentrum De Steegh, voor het veranderen
van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• Lekstraat 4A, Van Kerkhof Metaalbewerking. Oss, 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.
MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE
Burgemeester en wethouders van Oss
maken als bevoegd gezag, gelet op
artikel 7.17, lid 5 onder a., van de Wet
milieubeheer, het volgende bekend.
Op 25 november 2019 heeft Gebroeders van Pinxteren B.V. medegedeeld
dat hij voornemens is om het wijzigen
van een gemengd landbouwbedrijf
met varkens, akkerbouw en paarden
aan de Brandstraat 40 in Oss. Deze
activiteiten zijn onderworpen aan een
milieueffectrapportage beoordeling
ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de
Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders van Oss
hebben besloten dat door Gebroeders
van Pinxteren B.V. géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld,
alvorens een definitieve beslissing
wordt genomen op een aanvraag om
een vergunning ingevolge de Wet
algemene bepaling omgevingsrecht
(Wabo) voor de voorgenomen activiteit.
Naar de mening van burgemeester en
wethouders van Oss leidt de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu.
Het besluit en de overige stukken lig-

gen vanaf 15 april 2020 gedurende zes
weken ter inzage. 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.
Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit
als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet
vatbaar voor bezwaar en beroep van
derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de
Wabo aan de orde worden gesteld.

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
• Nieuwe Steeg 8, gedeeltelijke intrekking van de aanvraag voor het bouwen van een bedrijfshal met bedrijfswoning en nieuwe inrit. De intrekking betreft het bouwen van een
bedrijfswoning, 1.
• Osseweg 89, “brandveilig gebruik”
van locatie BSO Koppelsteeg, 3.
• Dotterbloem 12, het realiseren van
een aanbouw tbv mantelzorg, ingediend op 2-4-2020, 1.
Dieden
• Achterstraat 3A, het verbouwen van
de woning, verzonden op 7-4-2020, 2.
Haren
• Laagstraat 49, het maken van een
overdekt terras, verzonden op 7-42020, 2.
Herpen
• Kruisstraat 60, het wijzigen van de
gevels van de garage/berging , verzonden op 8-4-2020, 2.
Huisseling
• Burg. van de Wielstraat 3, het plaatsen van een hekwerk en poorten,
verplaatsen van een houthok en het
aanpassen van een inrit, verzonden
op 6-4-2020, 2.
Lith
• Lithse Dijk 63, het herbouwen van
een dijkwoning, verlengd, 1.
Megen
• Burgemeester Busstraat 3, het plaatsen van een hekwerk, ingediend op
5-4-2020, 1.
• Burgemeester Busstraat 3, het plaatsen van een hekwerk, verzonden op
8-4-2020, 2.
• Burgemeester v.d. Ackerstraat 13, het
vernieuwen van een dak van een
woning , ingediend op 6-4-2020, 1.
• Rulstraat 3, het aanvragen van een
tijdelijke
omgevingsvergunning
voor 5 jaar voor de uitbreiding van
de bestaande mini-camping aan Rulstraat 3 in Megen met 10 standplaatsen, ingediend op 3-4-2020, 1.
Oss
• Benedictuslaan 7, het oprichten van 5
zorgwoningen, verlengd, 1.
• Gasstraat-Oost 50, het bouwen van
een bedrijfsruimte en een laad-/loskuil, verzonden op 7-4-2020, 2.
• Hoogheuvelstraat 119, het tijdelijk
bewonen van de verdieping voor 5
jaar, ingediend op 31-3-2020, 1.
• Kanaalstraat 12, het realiseren van
een parkeerdek naast het kantoorpand, ingediend op 3-4-2020, 1.
• Ketelmeer 23, het uitbreiden van een
bestaande bedrijfshal , verzonden op
9-4-2020, 2.
• Kromstraat 126, het ombouwen van
een kantoor naar een woning, verlengd, 1.
• Kruisstraat 39A, het aanbrengen van
verlichte gevelreclame, ingediend op
6-4-2020, 1.
• Kruisstraat 42, het bouwen van 13
appartementen , verzonden op 6-42020, 2.
• Kuipers Rietbergstraat ter hoogte van
huisnummer 170, het bouwen van
een glasvezelcentrale aan de Kuipers
Rietbergstraat (ter hoogte van huisnummer 170) te Oss ten behoeve van
het glasvezelnetwerk in de gemeente
Oss, ingediend op 6-4-2020, 1.
• Mercuriusstraat 34, het vergroten
van de dakkapel aan de voorzijde van

Raad en Daad
AGENDA VERGADERING GEMEENTERAAD
Op 16 april 2020 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur.
Of deze vergadering fysiek of digitaal plaatsvindt weten
we pas op woensdag 15 april. We maken dat dan bekend
via onze website oss.nl
Op de concept agenda staan de volgende onderwerpen
• Analyse gebruik en inkoop jeugdhulp
• Verordening en Nadere regels jeugdhulp gemeente Oss
2020
• Verordening Meedoen is Belangrijk 2020
• Vervanging kunstgrasvelden sportpark Rusheuvel
• Brief Rekenkamercommissie Oss over het onderzoek naar
informatieveiligheid
• Rapport Rekenkamercommissie (laagdrempelig) ontmoeten in Oss
• Concept bod RES
• Visie recreatie en toerisme gemeente Oss 2020 2023
• Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020
• Investeringsprogramma stadshart Oss
• Vergroenen Stadshart Oss
Omdat het nu nog niet duidelijk is of de vergadering fysiek
of digitaal plaatsvindt verzoeken wij eventuele insprekers
hun inspreekreactie schriftelijk te sturen naar Raadsgriffie@oss.nl. Uw inspreekreactie wordt dan toegevoegd aan
de agenda. De inspreekreacties uit de adviescommissies
worden toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering. Het gaat dus alleen om inspraak in verband met
nieuwe feiten of inzichten die nog niet zijn medegedeeld
in de adviescommissies.
De raadsvergaderingen 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.

de woning, verzonden op 7-4-2020, 2.
• Mercuriusstraat 36, het realiseren
van een uitweg, verzonden op 9-42020, 2.
• Walplein 16-16-16A-16B, het realiseren van twee appartementen boven
een bestaande winkel, verzonden op
7-4-2020, 2.
Ravenstein
• De Hammen 2, het uitbreiden van
een bedrijfsgebouw , verzonden op
7-4-2020, 2.
• Grotestraat 15, het uitbreiden van de
woning, ingediend op 20-2-2020, 1.
• Grotestraat 15, het uitbreiden van de
woning, verzonden op 8-4-2020, 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 16 april 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 4 mei om 14.00
uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. Laat ons voor 29 april
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 16 april liggen de stukken
zes weken ter inzage. Wilt u weten
hoe u een beroepschrift moet indienen? Kijk dan op de website www.
loket.rechtspraak.nl>Burgers>Digitaal
procederen - Rechtbanken sector
bestuursrecht.
Heeft u beroep ingesteld? Maar wilt
u niet wachten tot uw beroepschrift
behandeld is? Omdat de vergunning
bijvoorbeeld onherstelbare gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Wilt u weten hoe u dat
doet? Kijk dan op de website https://
loket.rechtspraak.nl>Burgers>Digitaal
procederen - Rechtbanken sector
bestuursrecht.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

