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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

Meer groen in je wijk of dorp

Ook een Tiny Forest in
je buurt?

Bodycams voor boa’s
Buitengewoon
opsporingsambtenaren
(boa’s)
van
gemeente Oss dragen vanaf
16 juni 2020 een bodycam. Een
bodycam is een kleine draagbare camera die goed zichtbaar op de kleding van de boa
zit. De boa zet de bodycam aan
als een situatie uit de hand
dreigt te lopen. Hierdoor kunnen ze hun werk beter en veiliger doen.

Opnamen als bewijsmateriaal
De politie kan de opnames
gebruiken als bewijsmateriaal en bij behandeling van een

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

klacht over het handelen van
de boa. De opnames die met
de bodycam worden gemaakt,
zijn versleuteld. Dat betekent
dat niemand deze zomaar kan
bekijken, dus ook niet als de
bodycam bijvoorbeeld gestolen wordt.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen neem contact op met de
gemeente Oss via het nummer
14 0412. Meer informatie staat
op
<W> www.oss.nl/bodycams.
www.oss.nl/bodycams

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.

Compostering

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

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

Singel 1940-1945 nr. 300
5348 PV Oss
Telefoon:
14 0412
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-16.30 uur
Websites:
www.oss.nl/afval
www.twitter.com/AfvalinzOss

Bedrijfsafval Oss

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

NME-Centrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek

Anna van Schuurmanstraat 602
5344 TX Oss
Telefoon:
[0412] 641 492
Openingstijden:
Elke dag 10.00-17.00 uur
Email:
NME.elzenhoek@oss.nl
Websites:
www.nme-elzenhoek.nl
www.facebook.com/elzenhoek
www.twitter.com/elzenhoek
Afdeling Communicatie van de
gemeente Oss stelt Oss Actueel
samen, onder verantwoordelijkheid
van het college van B&W. Oss Actueel
staat los van het redactionele beleid
van dit weekblad.

Wil je ook een minibos in jouw
eigen wijk of dorp hebben? De
gemeente Oss en het IVN zijn
samen op zoek naar een locatie voor een Tiny Forest. Help
ons met de zoektocht naar een
mooie locatie voor meer groen.
Wat is een Tiny Forest ?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos. Dit bos is niet
alleen een prettige plek voor
vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor
mensen. Het minibos biedt
kinderen van de basisschool
een buitenlokaal, waar ze van
alles leren over de natuur.
Buurtbewoners kunnen elkaar
ontmoeten op een fijne, groene plek. Een minibos zorgt
ook voor verkoeling op warme

dagen, meer biodiversiteit en
waterberging bij zware regenval.
Voorwaarden Tiny Forest
De locatie moet minstens
250m2 groot zijn. Anders kan
het geen minibos worden. De
locatie moet openbaar zijn,
dus altijd toegankelijk voor
mensen. Bij voorkeur dicht
bij een basisschool. Ook moet
de school groenlessen gaan
geven op de locatie en kan
daarvoor een lesprogramma
bij de IVN aanschaffen. En de
buurt moet het er mee eens
zijn.

school het minibos ontwerpen. De hovenier legt de paden
aan en zorgt ervoor dat de
kinderen zelf de bomen en
struiken kunnen aanplanten.
Kinderen en buurtbewoners
voeren samen het onderhoud
uit aan het minibos.
Aanmelden of vragen
Weet u een geschikte locatie en/of wilt u meehelpen of
meer informatie ontvangen?
Reageer vóór 1 september
2020. Kijk op de www.ivn.nl/
tinyforest of stuur een mail
naar de gemeente Oss via
bomen@oss.nl of bel 140412.

Ondersteuning voor
zelfstandig ondernemers
verlengd tot 1 oktober: Tozo 2

Hulpmiddelenspecialist neemt failliet
Hulpmiddelencentrum Nederland over

Veel zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) zijn door
de coronacrisis financieel
geraakt. Sinds maart maken zij
gebruik van financiële ondersteuning van de gemeente
Oss. Deze regeling heet Tozo
(Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).
Zijn de financiële gevolgen na
drie maanden nog niet voorbij? Dan is het vanaf 1 juni
mogelijk om de verlengde Tozo
2 aan te vragen. De regeling is
ook voor zelfstandig ondernemers die niet eerder gebruik
maakten van Tozo. Tozo 2 loopt
tot 1 oktober 2020.

Wat betekent overname voor
cliënten?
Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt alle cliënten en
hulpmiddelen over van het
failliete bedrijf. De regiogemeenten maakt afspraken
met Kersten Hulpmiddelenspecialist over de dienstverlening. Die blijft zo veel mogelijk
hetzelfde. Kersten neemt de
komende week contact op met
alle cliënten voor kennisma-

Waarvoor kan ik
ondersteuning krijgen?
Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor levensonderhoud
en lening bedrijfskapitaal. De
uitkering
levensonderhoud
vult uw inkomen maximaal
vier maanden aan tot het
sociaal minimum. De lening
bedrijfskapitaal kunt u aanvragen om liquiditeitsproblemen voor uw onderneming op
te lossen.

In april 2020 is Hulpmiddelencentrum Nederland failliet
gegaan. Ruim duizend inwoners in de regiogemeenten
Bernheze, Boekel, Landerd,
Oss en Uden hadden Wmohulpmiddelen van dit bedrijf.
Het bedrijf is nu overgenomen
door Kerstenhulpmiddelenspecialist uit Roermond. Alle
cliënten van de regiogemeenten krijgen een brief over de
overname.

Aanleg en onderhoud
Buurtbewoners mogen samen
met de kinderen van de basis-

www.oss.nl/tinyforest

king en controle van hulpmiddelen. Het gaat om hulpmiddelen zoals een scootmobiel,
aangepaste fiets of rolstoel.
Wie is Kersten
Hulpmiddelenspecialist?
Dit bedrijf in hulpmiddelen
bestaat al 30 jaar. Kersten is
gespecialiseerd in adviseren,
leveren en onderhouden van
hulpmiddelen die het leven
makkelijker maken.

Wat is er anders in Tozo 2?
De voorwaarden voor de uitkering levensonderhoud zijn
strenger. Nu telt het inkomen van een partner wel mee.

Bent u getrouwd of woont u
samen? Dan mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan
het sociaal minimum. Dit
betekent dat minder zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor de uitkering
levensonderhoud.
Andere hulp nodig?
De gemeente Oss wil meer
dan alleen financiële ondersteuning geven. Het is belangrijk dat wij weten welke problemen zelfstandig ondernemers ervaren. De coronamaatregelen zijn versoepeld,
maar daarmee is niet alles
opgelost. Voorbeelden zijn:
lukt het om de onderneming
weer op te starten? Welke problemen heeft u hierbij? Welke
ondersteuning heeft u nodig
om verder te kunnen met het
bedrijf? Weet u waar u daarvoor terecht kunt? Wij helpen
u hierin de weg te vinden.
Hoe kun je Tozo 2 aanvragen?
U kunt een aanvraag voor Tozo
2 alleen digitaal indienen met
DigiD. Meer informatie, overzicht van vragen & antwoorden en indienen van uw aanvraag via:
www.oss.nl/tozo

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss
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Officiële bekendmakingen

Algemene Plaatselijke
Verordening
EXPLOITATIEVERGUNNING
HORECABEDRIJF
De burgemeester van Oss heeft een
exploitatievergunning verleend aan:
Ravenstein
Nono's Kitchen, voor het pand gelegen
aan het adres Walstraat 44, 18-6-2020.
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
VOORNEMEN VOORBEREIDING
RUIMTELIJKE BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Oss
zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:
• Herziening 2 Bestemmingsplan
Berghem Dorp – 2015.
Aan de Zevenbergseweg 11 en 13 in
Berghem staat een gesplitste woning.
Deze woningsplitsing is ook vergund.
In het geldende bestemmingsplan is
deze woningsplitsing niet opgenomen. Dit wordt nu hersteld.
• Bestemmingsplan Graaf Alardstraat
– Walstraat – Megen.
Op een terrein tussen de Graaf Alardstraat en de Walstraat komen 13
woningen. Deze woningen komen
voor een deel aan een nieuwe weg.

• Bestemmingsplan Heilig Kempke –
Lith – 2020.
In het gebied aan de zuidoostkant van
Lith wordt het aantal ruimte-voorruimtekavels uitgebreid van negen
naar twaalf kavels.
• Bestemmingsplan Ontwikkelingen
2 Buitengebied Oss – 2021.
Dit plan maakt een beperkt aantal
ontwikkelingen in het buitengebied
van de gemeente Oss mogelijk. Het
gaat dan bijvoorbeeld om uitbreiding
of sanering van (agrarische) bedrijven.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies grond heeft. Bijvoorbeeld
wonen, natuur, recreatie of bedrijf.
Ook regelt een bestemmingsplan of
en hoe 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.
U kunt nog niet reageren
De gemeente moet het bestemmingsplan nog maken. Daarom legt zij op
dit moment nog geen stukken ter
inzage. U kunt geen zienswijzen over
het voornemen naar voren brengen.
Als het (voor)ontwerp van de hierboven genoemde plannen klaar is,
legt de gemeente dat ter inzage. De
gemeente maakt dit vooraf bekend
in dit blad, in de Staatscourant en op
de gemeentelijke website www.oss.
nl. Dan kunt u stukken bekijken en
daarop reageren.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen? Bel dan met
mevrouw C. Rollfs of Roelofs van de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoonnummer 14 0412.
OVEREENKOMST ZEVENBERGSEWEG
11-13 IN BERGHEM
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?
De gemeente en verzoeker zijn overeengekomen om het bestemmingsplan voor het perceel aan de Zevenbergseweg 11-13 in Berghem aan te
passen. Aan de Zevenbergseweg 11
en 13 in Berghem staat een gesplitste
woning. Deze woningsplitsing is ook
vergund. In het geldende bestemmingsplan is deze woningsplitsing
niet opgenomen. Dit wordt nu hersteld.
De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt met de verzoeker van dit plan. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten voor
de gemeente en verzoeker geregeld.
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 25 juni 2020 bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.

De balie Publieksvoorlichting is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot
20.00 uur.
U kunt niet reageren op de
overeenkomst
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus geen bezwaar
tegen maken.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw C. Rollfs
of Roelofs van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, telefoonnummer 14
0412.
ONTWERPVERGUNNING EN
ONTWERPONTHEFFING WET
NATUURBESCHERMING, OSS
U kunt reageren op de ontwerpvergunning en ontwerpontheffing Wet
natuurbescherming voor het Windmolenpark Elzenburg – de Geer. Het
gaat hier om het gebied ten noorden
van de woonkern Oss, ten noordoosten van het bedrijventerrein Elzenburg - de Geer, ten zuiden van de
woonkernen Macharen en Haren en
ten noorden van de woonkern Berghem. Hieronder staat waarover de
vergunning en de ontheffing gaan.
Tot slot leest u hoe u kunt reageren.
De gemeenteraad van Oss heeft op
27 juni 2019 het bestemmingsplan
‘Windmolenpark Elzenburg – de Geer
vastgesteld. Op 1 augustus 2019 hebben burgemeester en wethouders
van Oss de bijbehorende omgevingsvergunningen verleend. Ter uitvoering van deze besluiten zullen de
initiatiefnemers activiteiten, zoals
bouwen en het in werking hebben
van de windmolens, uitvoeren. Voor
het windmolenpark zijn op basis van
de Wet natuurbescherming een vergunning voor gebiedsbescherming en
een ontheffing voor soortenbescherming nodig. Hieronder leest u wat dit
betekent.
Wat is een vergunning Wet
natuurbescherming?
Als activiteiten, zoals het bouwen of
het in werking hebben van een windmolen, een effect kunnen hebben op
een of meerdere Natura 2000-gebieden, dan kan een vergunning Wet
natuurbescherming nodig zijn. Het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
in dit plan is het gebied: de Rijntakken.
Dit gebied ligt op 10 kilometer afstand
van het te realiseren windmolenpark.
Wat is een ontheffing Wet
natuurbescherming?
Als activiteiten, zoals het in gebruik
hebben van een windmolen, een
effect kunnen hebben op beschermde dieren en planten, dan kan een
ontheffing Wet natuurbescherming
nodig zijn. In dit geval is er voor een
aantal beschermde diersoorten een
ontheffing aangevraagd. In bijlage
1 van de aanvraag ontheffing Wet
natuurbescherming leest u voor
welke soorten een ontheffing is aangevraagd.
Gedeputeerde Staten hebben
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etensresten horen
net als bloemen
en planten in de
groene container.

ontwerpbesluiten genomen
Op 4 juni 2020 hebben Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Brabant de ontwerpvergunning en de
ontwerpontheffing inzake de Wet
natuurbescherming afgegeven.
U kunt de ontwerpbesluiten
bekijken
U kunt van donderdag 25 juni 2020
tot en met woensdag 5 augustus
2020 de volgende stukken bekijken:
• De
ontwerpvergunning
Wet
natuurbescherming voor gebiedsbescherming;
• De ontwerpontheffing Wet natuurbescherming voor soortenbescherming;
• andere stukken die horen bij deze
besluiten, zoals de aanvragen en de
bijlagen hierbij.
U kunt deze stukken bekijken:
• (op papier) 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.
• (digitaal) op de website www.oss.nl/
windpark.
U kunt reageren op deze
ontwerpbesluiten
Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten. Uw reactie noemen
we een zienswijze. U kunt reageren
van donderdag 25 juni 2020 tot en
met woensdag 5 augustus 2020. U
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail
reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maak
hiervoor dan op tijd een afspraak met
mevrouw C. Rollfs of Roelofs of de heer
M. Eurlings van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer
14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan
een brief aan:
Burgemeester
en
Wethouders
gemeente Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan of deze over de
ontwerpvergunning of ontwerpontheffing Wet natuurbescherming
‘Windmolenpark Elzenburg – de Geer’
of beide ontwerpbesluiten gaat. Geef
ook aan waarom u het wel of niet
eens bent met dit ontwerpbesluit of
deze ontwerpbesluiten.
De gemeente coördineert deze
besluiten
De gemeenteraad heeft een coördinatiebesluit genomen. Dit besluit
betekent dat wij de procedure van
het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en andere besluiten,
onder andere de besluiten op grond
van de Wet natuurbescherming,
coördineren. Daarom publiceert de
gemeente deze besluiten. De provincie zal een reactie geven op de ingediende zienswijzen en de definitieve
besluiten vaststellen. De coördinatieprocedure heeft ook gevolgen voor de
eventuele beroepsprocedure(s).

Werk aan de weg
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 22 t/m 26 juni 2020:
• Spoorpad in Geffen
• Gewandeweg in Maren Kessel
• Burgemeester Smitsweg in Maren Kessel
• Parallelweg in Oijen
• Maasbommelsestraat in Megen
• Bendelaar Deursen Dennenburg
• De Rijt in Deursen Dennenburg
• Bredestraat in Berghem
• Adelaar in Oss
• Huizenbeemdweg in Oss
• Zaltbommelseweg in Oss
• Koornstraat in Oss
Van 29 juni t/m 3 juli 2020:
• Pastoor Roesweg in Maren Kessel
• Aengelbertlaan in Oss
• Voetpad Heihoeksingel/ De Meesterstraat in Oss
• Reparatie sleuven op diverse plaatsen
Van 6 juli t/ 10 juli 2020:
• Sint Sebastianusstraat in Herpen
• Broekstraat in Berghem
• Parallelweg in Oss
• Rotonde Euterpelaan in Oss
• Palestrinastraat in Oss
• Hertogin Johannasingel in Oss
Planning
Werken met asfalt is zeer afhankelijk van het weer. 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 neem contact op met J. Voets van de
gemeente Oss, telefoon 14-0412. Voor een overzicht van alle
wegwerkzaamheden kijk op:
www.oss.nl/werkaandeweg

Wat gebeurt er na deze
ontwerpbesluiten?
Het gaat hier om ontwerpbesluiten, omdat de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing is.
Dit betekent dat als de provincie de
(eventuele) zienswijzen heeft behan-

deld, de provincie daarna de besluiten
vaststelt. Belanghebbenden die tijdig
zienswijzen tegen een besluit hebben
ingediend, kunnen later eventueel
beroep instellen tegen dat besluit bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Vervolg op pagina 3

Wil je zonnepanelen op je dak?
Wij helpen je graag en
regelen een volledig pakket.
Van offerteaanvraag tot aan het
installeren én 15 jaar onderhoud
van de zonnepanelen.
Inclusief financiële regeling.
Kortom, zonder zorgen zon op je dak!
Wil je meer weten? Kijk dan op www.oss.nl/zonopjedak
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op
de hoogte!
logo zwart rechts met url
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Schrijf je in voor de online thematour!

Vanaf de bank op bezoek bij een duurzaam
huis
Heb je interesse in duurzaam
wonen en wil je weten hoe
je dat kunt aanpakken? Dan
krijg je op 29 juni om 19.30
uur de unieke kans om via
videoverbinding binnen te kijken in een duurzaam huis. Jos
Rademakers verzorgt een online thematour, neemt je mee in
het bouwproces en deelt zijn
ervaringen! Wil je meekijken?
Schrijf je dan in via

Een belangrijk bericht van het CAK
Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage
betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.
Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet
iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er
alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk
bericht te sturen. De komende maanden versturen wij klanten die
van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Onze
excuses voor het ongemak.

www.duurzamehuizen
route.nl/thematours.

Wandelen in
Herperduin
Wil je graag meer weten over
de bossen in Herperduin? Zondag op 5 juli start om 10.30
uur voor restaurant de Kriekeput een wandeling van 2 uur
in Herperduin. Gastvrouwen
Annemargriet Lok en Annemieke Meerman geven al wandelend uitleg over de bosontwikkelingen die Herperduin
tot een natuurbos veranderen.
We lopen ongeveer vijf kilometer door bos, over de zandvlakte, langs het ven en over de hei.
Deelname is gratis.
Natuurlijk houden we ons wel
aan de richtlijnen van de RIVM.
Dat betekent onder andere dat
we 1.5 meter afstand houden
van elkaar.

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmohulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage
voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen.
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,= maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die
wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor
deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Reizen met de Regiotaxi
Sinds maandag 8 juni zijn de
regels voor het reizen met de
regiotaxi soepeler. Regiotaxi
heeft maatregelen genomen
om het gevaar van besmetting
met het corona virus zoveel
mogelijk te beperken.

komen. Reis dus bij dit soort
klachten alstublieft niet. De
chauffeurs mogen reizigers
met deze klachten weigeren
mee te nemen. De chauffeurs
houden zich aan de RIVMrichtlijnen.

Geen dringende reden om te
reizen?
Blijft u dan thuis. Wij adviseren u nog steeds om niet te
reizen, wanneer u daarvoor
geen dringende reden heeft.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onder
andere het gebruik van een
mondkapje in de taxi, contactloos betalen en hoe u een rit
kunt boeken bel met de Klantenservice, tel. 0412 – 685 999
of kijk op

(Lichte) verkoudheidsklachten,
koortsverschijnselen of
keelpijn?
Helaas kunt u geen rit boeken,
dit om besmetting te voor-

Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,per maand opzij.
Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het
CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen
te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij
facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Meer informatie over de Wmo is op www.hetcak.nl/wmo2020
te vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde
vragen.
Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen?
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

www.regiotaxinoord
oostbrabant.nl

Meld jouw huis aan!

Staat het Duurzaamste Huis in
gemeente Oss?
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Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw C. Rollfs of
Roelofs of de heer M. Eurlings van de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Lithoijen
• Oliehandel Van Hulst V.O.F., voor het
veranderen van een bedrijf. Melding
Activiteitenbesluit.
Oijen
• Sassenstraat 28, Vision Stables, voor
het veranderen van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• Vorstengrafdonk 81, Raben Group
B.V., voor het veranderen van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Het is niet mogelijk om tegen de melding bezwaar te maken. De melding
kunt u wel inzien. Heeft u nog vragen
of wilt u een afspraak maken neem
dan contact met ons op: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Hieronder staan de adressen waarvoor een omgevingsvergunning is
aangevraagd. Maar ook adressen
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De Nationale Duurzame Huizen Route gaat deze zomer
weer op zoek naar het Duurzaamste Huis van Nederland.
Heb jij een duurzaam huis
en wil je anderen inspireren?
Meld jouw woning dan aan!
Dat kan tot 8 september 2020
voor de verkiezing via www.
duurzamehuizenroute.nl/verkiezing.
Er zijn verschillende categorieën. Een deskundige jury neemt
de inschrijvingen door en kiest
per categorie een winnaar. De
prijscategorieën zijn bepaald
op basis van bouwjaar en
woonoppervlakte. De jurywinnaars worden online bekend
op het feestelijke verkiezings-

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss

event van 20 november 2020
gemaakt.
De Nationale Duurzame
Huizen Route
Gemeente Oss ondersteunt de
Nationale Duurzame Huizen
Route. Het is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren hun ervaringen met
duurzaam bouwen en wonen
delen. Zo zijn hun woningen
een bron van inspiratie en
informatie voor mensen die
zelf aan de slag willen met
hun huis. Kijk voor meer informatie:

OOK MARK DRAAGT BIJ!

‘‘Tientallen jaren geen
energierekening, daar
teken je toch direct voor?’’

www.duurzamehuizen
route.nl/verkiezing

‘‘

Thuis hebben we alles goed geïsoleerd. Verder halen we warmte uit de bodem, gaan we slim
om met ventilatie en hebben we tien zonnepanelen.
Natuurlijk was het een investering, maar die kun
je meefinancieren. Ook zijn er leningen met rentes die lager zijn dan de winst die je al direct pakt
op je maandelijkse lasten. Er is bijna geen reden
meer om het niet te doen.’’

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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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
• Burgemeester van Erpstraat 32A, het
verbouwen van een woonhuis, verzonden op 16-6-2020, 2.
• Burgemeester van Erpstraat 41,
kaprenovatie, het bouwen van dakkapellen en moderniseren van de
woning, verzonden op 19-6-2020, 2.
• Gersthof 1, het realiseren van een
opbouw op de garage en de woning,
verzonden op 19-6-2020, 2.
• Koolzaadweg 15 en 15A (kavel 04/03),
het bouwen van een woning met
bedrijfshal, ingediend op 16-6-2020,
1.
• Koolzaadweg
42-44-46-48-50-5273-75-77-79-81, de nieuwbouw van 11
patiobungalows, verzonden op 16-62020, 2.
• Parlevlietstraat 11, het bouwen van
een carport, ingediend op 9-6-2020,
1.
• Pastoor van Teteringstraat 5, het verbouwen van een woonhuis, verzonden op 18-6-2020, 2.
• Ploeg 60, het uitbreiden van de
woning, ingediend op 17-6-2020, 1.
• Speenkruid 34, het plaatsen van een
erker, verzonden op 15-6-2020, 2.
• Voorhof 20, het plaatsen van een
dakkapel, ingediend op 16-6-2020, 1.

• Zonnebloem 2, het bouwen van een
woning, verzonden op 15-6-2020, 2.
• Zonnebloem 9 Berghem (kavel
1062), het bouwen van een woning,
verzonden op 19-6-2020, 2.
• Zonnebloem kavel 1062, het plaatsen van een tijdelijke woonunit,
ingediend op 15-6-2020, 1.
Deursen-Dennenburg
• Hoogstraat 36, restauratie, onderhoud, verduurzaming en het aanbrengen van dakramen bij de St.
Michaelkerk, verzonden op 19-62020, 2.
Dieden
• Langestraat 10, renovatie en verbouwing, verzonden op 16-6-2020, 2.
Geffen
• De Gement 3, De realisatie van
een kinderatelier in een bestaand
gebouw, verzonden op 19-6-2020, 2.
• Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvangen.
• Kerkstraat 3, het renoveren van het
dak van het woonhuis en het herstellen van het dak van de schuur,
verzonden op 15-6-2020, 2.
• Leiweg 6, het verbouwen van een
bedrijfspand, verzonden op 19-62020, 2.
• Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvangen.
Herpen
• Dries 2, aanvraag brandveilig
gebruik, 3. Dit betreft alleen een correctie van het adres.
Keent
• Oude Maasweg 3, het bouwen van
een overkapping, ingediend op 11-62020, 1.
Lith
• Lithse Dijk 63, het herbouwen van
een dijkwoning, verzonden op 19-62020, 2.
Maren-Kessel
• Kesselseweg 12, het realiseren van
een inrit en het aanleggen van een
duiker voor een nieuw netstation,
verzonden op 19-6-2020, 2.
• Van Irhovenstraat 29, het plaatsen

van een tuinhuis, ingediend op 15-62020, 1.
Megen
• Kloosterstraat 12, het bestraten van
de reeds bestaande in-/uitrit, ingediend op 11-6-2020, 1.
• Walstraat 4, het aanbrengen van
een rieten dakbedekking, ingediend
op 17-6-2020, 1.
Oijen
• Wethouder Smitsstraat 11, het plaatsen van een tuinhuisje, verzonden
op 15-6-2020, 2.
Oss
• Benedictuslaan 8, Interne verbouwing (en verduurzaming) van
bestaande woonboerderij met constructieve wijzigingen, verzonden
op 15-6-2020, 2.
• Berghemseweg 197, het intern verbouwen van het woonhuis, verzonden op 16-6-2020, 2.
• Dijkstoel 57, het realiseren van een
dakopbouw op de garage, verzonden op 16-6-2020, 2.
• Etruskenweg 2, het aanleggen van
een nieuwe uitrit, ingediend op
15-6-2020, 1.
• Hertewissel 28, onderhoudswerkzaamheden aan de voorgevel, verzonden op 18-6-2020, 2.
• Hescheweg 109, het oprichten van
een erker, verzonden op 16-6-2020, 2.
• IJsselstraat 3, het realiseren van een
overkapping, verzonden op 19-62020, 2.
• Kanaalstraat 12, het realiseren van
een parkeerdek naast het kantoorpand, verzonden op 15-6-2020, 2.
• Kloosterstraat 19, het plaatsen van
een verlicht tuinornament (reclame), ingediend op 9-6-2020, 1.
• Landweerstraat-Zuid 132, het realiseren van een ombouw van de aarding op haar hoogspanningsnet bij
het 150 kV station Oss, ingediend op
10-6-2020, 1.
• Langendonkweg 1, het realiseren
van een in-/uitrit t.b.v. een mantelzorgwoning, ingediend op 12-62020, 1.
• Marius de Langenstraat 124, het

plaatsen van een glasplaneel, verzonden op 15-6-2020, 2.
• Lichtstraat 27, het bouwen van een
bedrijfspand Bouwmaat Oss, verzonden op 15-6-2020, 2.
• Molenstraat 30, het aanbrengen van
gevelventilatie, verzonden op 19-62020, 2.
• Stapelen 1, het realiseren van een
overkapping in de tuin, verzonden
op 15-6-2020, 2.
• Tak van Poortvlietstraat 12, het plaatsen van een overkapping, ingediend
op 9-6-2020, 1.
• Teugenaarsstraat 24, het vervangen
van alle huidige kozijnen door nieuwe, inclusief dubbel glas, verzonden
op 19-6-2020, 2.
• Tollensstraat 40, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van
het huis, verzonden op 16-6-2020, 2.
• Vlinderstraat 21, het aanbrengen
van veranderingen aan de voorgevel, verzonden op 17-6-2020, 2.
• Vlinderstraat 21, het aanbrengen
van veranderingen aan de voorgevel, ingediend op 4-6-2020, 1.
• Vorstengrafdonk 20, het realiseren
van magazijnstellingen ten behoeve
van het warehouse, ingediend op
12-6-2020, 1.
Ravenstein
• De Hammen ong., het realiseren van
een bedrijfspand, ingediend op 8-62020, 1.
• Reinout van Valkenburgstraat 6, het
realiseren van een parkeerplaats
op eigen terrein, ingediend op 17-62020, 1.
TOELICHTING
1. Wij hebben de aanvraag
ontvangen of de beslistermijn
verlengd
De aanvraag is ontvangen maar wij
moeten deze nog behandelen. Of
we hebben meer tijd nodig om een
beslissing te nemen. Het is nog onzeker of de aanvraag kan doorgaan. U
kunt geen bezwaar maken.
2. U kunt bezwaar maken

Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
ons dan een bezwaarschrift. Een
bezwaarschrift is een brief waarin
staat waarom u het niet eens bent
met een besluit. Dit heet 'bezwaar
maken'. Het bezwaarschrift moet u
binnen zes weken indienen. Deze termijn start de eerste dag nadat wij het
besluit versturen. De dag dat wij het
besluit verstuurd hebben staat achter
het adres. Stuur uw bezwaarschrift
naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Wilt u weten hoe u bezwaar kunt
maken? Kijk dan op www.oss.nl/
bezwaar. Heeft u een elektronische
handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
dan op www.oss.nl -> Digitaal Loket
-> Bezwaarschrift indienen. Heeft
u bezwaar gemaakt? Maar wilt u
niet wachten tot uw bezwaarschrift
behandeld is? Omdat de vergunning
bijvoorbeeld onherstelbare gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Wilt u
weten hoe u dat doet? Kijk dan op
de 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 25 juni zes weken ter inzage. Zorg er voor dat wij de zienswijze
ontvangen voordat de termijn van
inzage is afgelopen. Anders behande-

len we uw zienswijze niet. Stuur uw
zienswijze naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Wilt u praten over het ontwerpbesluit? Kom dan naar de hoorzitting.
Een hoorzitting is een gesprek met
mensen die betrokken zijn bij het
besluit. De hoorzitting is gepland op
13 juli om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 8 juli 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 25 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.

