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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.

Milieustraat
(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

Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-17.00 uur
zaterdag 9.00-15.00 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.

nummer 19, woensdag 9 mei 2018

Henk Mensink nieuwe
gemeentesecretaris Oss
Henk Mensink is de nieuwe
gemeensecretaris
en
algemeen directeur van de
gemeente Oss.
Hij was sinds 1 januari 2017
secretaris-directeur van het
waterschap Limburg. Van
2008 tot 2017 werkte hij als
gemeentesecretaris/algemeen
directeur van de gemeente
Peel en Maas en als directeursecretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Domein Limburg-Noord.

Jan zorgt voor Lieke

Aanvragen lintjes 2019

Wilt u iemand voordragen?
Ook voor 2019 kunt u weer
mensen voordragen. Er zijn in
onze gemeente veel vrijwilligers die op een bijzondere
manier maatschappelijk actief
zijn en die misschien wel voor
een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen.
Het gaat dan om mensen
die al jarenlang (minimaal

20 jaar) in één of meerdere
(bestuurs)functie(s) actief zijn.
Of om personen die al vele
jaren bijzondere prestaties of
inspanningen hebben geleverd die erg belangrijk zijn
voor de maatschappij.
Hoe werkt het?
• Het is verstandig om eerst
met de gemeente te overleggen of uw voordracht
kans maakt. Neem daarvoor
contact op met de kabinetschef van de gemeente Oss,
mevrouw Anja Kleinpenning-Loosschilder, telefoon
[0412] 62 92 35.
• Daarna kunt u op www.lintjes.nl het formulier invullen.
• Nadat u iemand heeft voorgedragen gaat de kabinetschef op onderzoek uit.

• Daarna stuurt de burgemeester een aanbeveling
naar de Commissaris van de
Koning. Die stuurt daarna
zijn aanbeveling door naar
het Kapittel in Den Haag.
Deze instantie adviseert de
minister die dan uiteindelijk
beslist of de aanvraag wel of
niet wordt gehonoreerd. Een
vrij lang traject dus.
• Uw voordracht moet u dan
ook vóór 15 juni 2018 bij de
gemeente indienen.
Vragen?
Voor meer informatie over het
aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding kunt u contact
opnemen met de kabinetschef
van de gemeente Oss, mevr.
Anja Kleinpenning- Loosschilder, telefoon [0412] 62 92 35.

Eikenprocessierups komt weer voor!
In de maanden mei, juni, juli
kunnen weer nesten van de
eikenprocessierups in bomen
voorkomen. Deze rups heeft
veel haartjes, die overlast veroorzaken. Probeer niet in contact te komen met de rupsen.
Ziet u een boom met de eikenprocessierups in het openbaar
gebied, neem dan contact op
met het KAD.
Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de
larve van een nachtvlinder. Ze
legt haar eitjes in eikenbomen.
Deze rups is te herkennen aan
zijn sterkte beharing. Meer
informatie over de eikenprocessierups op
www.vlinderstichting.nl

Overlast
De brandharen van de rups
zorgen voor de overlast. Na
direct of indirect contact met
de brandharen, kunnen klachten ontstaan aan de huid,
aan de ogen of aan de lucht-

Vrijwel iedereen krijgt wel eens te maken met mantelzorg. Als u onbetaald en voor langere tijd zorgt voor een
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, dan
bent u mantelzorger. In de gemeente Oss biedt ONS welzijn ondersteuning aan mantelzorgers, samen met de
Gemeente Oss.
Er zijn veel mensen die voor iemand zorgen. Hoe ervaren
ze dit en hoe vinden ze de balans tussen inspanning en
ontspanning

‘Het is topsport’

Henk Mensink is de opvolger
van Marie-Louise van Schaijk die op 21 juni haar laatste
werkdag heeft. Mensink start
op 25 juni.

Ook dit jaar heeft burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans
weer aan een aantal inwoners van onze gemeente een
Koninklijke
onderscheiding
uitgereikt. Iedereen die een
persoon heeft voorgedragen
voor een lintje wil zij hiervoor
hartelijk bedanken. Van dit
soort initiatieven is zij als burgemeester afhankelijk.

Zorgt u voor een ander?

wegen. Bij aanraking met de
brandharen niet krabben,
wrijven, maar was of spoel de
huid met water. Deze klachten verdwijnen in de meeste
gevallen spontaan na enkele
dagen of weken. Klachten zijn
bijvoorbeeld rode ogen, braken of koorts. Als de klachten
erg hevig zijn of wanneer ze
niet snel overgaan, neem contact op met de huisarts. Meer
informatie op
www.ggdhvb.nl/milieu-enveiligheid/eikenprocessierups)

<B.Problemen voorkomen
Probeer direct contact met
rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten zoveel
mogelijk te vermijden. Als u
een natuurgebied bezoekt,
zorg dan voor een goede
bedekking van de hals, armen
en benen en ga niet op de
grond zitten.
Bestrijden van de rups
De gemeente bestrijdt rupsen langs doorgaande wegen

en fietspaden en op plaatsen
waar veel mensen komen. We
kiezen voor het bestrijden van
de rups door het spuiten met
een biologisch middel, deze is
niet schadelijk voor de volksgezondheid. Soms kan dit
middel een allergische reactie
veroorzaken, dus blijf bij spuiten uit de buurt van de nevel.
In bos- en natuurgebieden
bestrijden we de nesten van
de eikenprocessierups niet.
Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan
niet zelf de rupsen bestrijden.
Huur een deskundig bedrijf in
Melden bij het KAD
Als u een nest van de eikenprocessierups in de openbare
ruimte ziet neem contact op
met de KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) telefonisch bereikbaar op nummer
tel. 0317 – 41 96 60 of mail naar
info@kad.nl. Het KAD verzamelt de meldingen en geeft
dit door aan de gemeente voor
het bestrijden van de rups in
de openbare ruimte.

De situatie van Jan, zijn vrouw
Mia en dochter Lieke, uit Oss is
uitzonderlijk. Dochter Lieke is
ernstig ziek en wordt al 12 jaar
verzorgd door haar ouders.
Een gesprek met Jan over zijn
leven als mantelzorger. ‘Het is
topsport’.
Het begon allemaal met een
foute diagnose in het ziekenhuis, in 2006. Lieke belandde
op de IC en balanceerde weken
op het randje van leven en
dood. Jan: ‘Dat was een spannende tijd. Maar opeens was
ze weer thuis. We waren allemaal nog in shock. En dan
moet je het zelf maar uitzoeken. Wat je dan meemaakt
gaat je pet van mantelzorger
ver te boven.’ Een onzekere tijd
volgde. ‘We wisten niet wat er
aan de hand was met Lieke, ze
werd alleen maar slechter. Die
onzekerheid was het zwaarst.’
Inmiddels is Lieke 27 jaar en is
er een diagnose: ze heeft een
ernstige vorm van ME, vermoeidheidsziekte en dysautonomie. Jan: ‘Nu de diagnose
er is, is er meer balans in huis.
Omdat het lichaam van Lieke
zelf geen controle heeft, helpen we haar om zoveel mogelijk structuur aan te brengen.’
De ziekte van Lieke bepaalt het

leven van Jan en zijn vrouw.
Jan: ‘We leven op uur en tijd.
We hebben altijd een mobiele
telefoon bij de hand, we moeten bereikbaar zijn voor Lieke.
Ze kan ons nodig hebben.’
Op de vraag hoe hij het allemaal volhoudt, zegt Jan: ‘Lieke
geeft zin aan mijn leven, het is
onze dochter, een mooi mens.
Ook in positieve zin beïnvloedt
zij mijn leven. Ze heeft stap
voor stap dingen moeten loslaten: studeren, reizen, relaties
opbouwen. Ik heb veel respect
voor haar. Ik klaag niet, want ik
zou niet anders willen. Het is
onze keuze om het zo te doen.
Soms neem ik even afstand
door te fietsen of met taal
bezig te zijn. Je moet tijd voor
jezelf maken, anders houd
je het niet vol. Het is net topsport, en een topsporter heeft
ook tijd voor zichzelf nodig.’
Tips van Jan:
• Neem af en toe afstand,
anders houd je het niet vol.
• Besteed tijd aan waar je
energie van krijgt.
Lees het hele verhaal van Jan
op www.ons-welzijn.nl/
mantelzorg. Hier vindt u meer
info over mantelzorg en leest
u welke ondersteuning mogelijk is.

Zorgt u
voor iemand?

Doe de
3-minuten
check

3

min

Kijk op www.ons-welzijn.nl/mantelzorg

Let u ook goed op uzelf?

Met de 3 minuten-check kunt u zien of u niet te veel hooi
op uw vork neemt. Er zijn verschillende mogelijkheden om
uw zorgtaak te verlichten. Stel goede ondersteuning voor
uzelf niet uit! Meer informatie hierover vindt u op
www.ons-welzijn.nl/mantelzorg
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

UITSCHRIJVING UIT BRP
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij
officieel niet meer op dat adres ingeschreven
• Harmsen, J.W.M., Eksterstraat 12 5348
HH Oss datum, besluit 26-04-2018
• Van Zijl, S.L.C.J., Palmstraat 19 5342
AM Oss datum, besluit 26-04-2018
• van Hees, M. Lijsterlaan 6 D 5348 HL
Oss datum, besluit 27-04-2018
• Matulis, K. Eksterstraat 12 5348 HH
Oss datum, besluit 26-04-2018
• Pniewski, A. Walstraat 24 A 5341
CK Oss datum, besluit 27-04-2018
Romijnders, T.J. Kromstraat 5 A 5341
JA Oss datum, besluit 26-04-2018
Bezwaar
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kan een betrokken persoon tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college. U hebt zes weken de
tijd om een brief te sturen. De termijn
gaat in één dag na de datum van deze
publicatie. Zet in de brief de volgende
zaken:
• ∙ uw naam en adres;
• ∙ een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
• ∙ waarom u het niet eens bent met
het besluit.
U moet een handtekening onder de
brief zetten. Stuurt u de brief naar:
gemeente Oss t.a.v. het college, postbus 5, 5340 BA Oss. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Burgerzaken, telefoon 14
0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening
ONTWERP VERGUNNING
PARACOMMERCIËLE
RECHTSPERSOON
De burgemeester van Oss is van plan
een Drank- en horecawetvergunning
te verlenen aan:
Berghem
• Voetbalvereniging Berghem Sport,
voor het pand gelegen aan het adres
Osseweg 89, 4-5-2018.
Kan ik stukken inzien?
Ja, dat kan, de ontwerp-vergunning
ligt zes weken ter inzage bij balie
Bouwen, Milieu en Leefomgeving in
het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 te
Oss. Deze periode begint een dag na
deze publicatie. De inzage termijn is
van donderdag 10 mei tot donderdag
21 juni.
Voor inzage in de stukken kunt u een
afspraak maken met genoemde balie,
via telefoon [14 0412].
Bent u het niet eens met het
ontwerpbesluit?
Dan kunt u tijdens de inzagetermijn
als belanghebbende schriftelijk reageren (per brief of fax). De brief moet
worden gericht aan de burgemeester
van Oss, t.a.v. afdeling VTH, Postbus 5,
5340 BA Oss.
Wanneer u liever mondeling een reactie geeft dan kan dat. U geeft dit dan
voor 23 mei door aan de balie BML via
telefoon 14 0412. Er wordt dan op 28
mei een bijeenkomst ingepland.
EXPLOITATIEVERGUNNING
HORECABEDRIJF
De burgemeester van Oss heeft een
exploitatievergunning verleend aan:
Berghem
• Voetbalvereniging Berghem Sport,
voor het pand gelegen aan het adres
Osseweg 89, 4-5-2018.
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 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.
AANVRAAG EVENEMENTEN
De volgende aanvragen zijn ingediend voor een evenementenvergunning.
De vermelde datum is de dag waarop
de aanvraag is ingediend. Ook staat er
wanneer het evenement plaats vindt.
De aanvragen moeten nog behandeld
worden. Ze worden bekendgemaakt
om u op de hoogte te stellen dat er
een evenement is gepland in uw
omgeving. Zo geven wij u als belanghebbende de mogelijkheid om schriftelijk een reactie te geven binnen
twee weken na deze publicatie. De
ontvangen reacties worden gebruikt
om een besluit te nemen op de aanvraag.
De aanvragen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze
kunnen doorgaan. U kunt ook nog
geen bezwaren indienen. Het is wel
mogelijk om deze aanvragen in te
zien. Heeft u nog vragen of wilt u een
afspraak maken neem dan contact
met ons op: 14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en
16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ingediend:
Geffen
• Jeugdvakantie week Geffen 2018,
Bredeweg, 26 april 2018. Het evenement is op 13 augustus 2018 van
09:30 uur tot 16:30 uur, 17 augustus
2018 van 09:30 uur tot 13:30 uur,
14 augustus 2018 van 09:30 uur
tot 16:30 uur, 15 augustus 2018 van
09:30 uur tot 21:30 uur, 16 augustus
2018 van 09:30 uur tot 16:30 uur.
Herpen
• tentenkamp Herpinia 2018, Hollandse Kamp 2, 3 april 2018. Het evenement is op 10 mei 2018 t/m 12 mei
2018 van 15:00 uur tot 00:00 uur.
Megen
• Kermis Megen 2018 -live muziek op
het Broeder Everardusplein, 2 mei
2018. Het evenement is op 27 juli
2018 van 21:00 uur tot 01:00 uur, 28
juli 2018 van 21:00 uur tot 01:00 uur,
29 juli 2018 van 16:00 uur tot 00:00
uur.
Oss
• Afscheid clubhuis, Macharenseweg
14, 1 mei 2018. Het evenement is op
10 juni 2018 van 15:00 uur tot 20:00
uur.
• 20 jarig bestaan Landschapsbeheer
Oss icm opening vrijwilligersseizoen
Noord-Brabant, Vorstengrafdonk,
30 april 2018. Het evenement is op
6 oktober 2018 van 09:00 uur tot
20:00 uur.
• Reünie / 100 jarig bestaan Hooghuis
Lyceum Stadion en St. Jan Mavo,
Mondriaanlaan 6, 27 april 2018. Het
evenement is op 26 mei 2018 van
15:00 uur tot 21:00 uur.
• 100-jarig bestaan St. Jan MAVO - HH
stadion, Mondriaanlaan 6, 3 april
2018. Het evenement is op 26 mei
2018 van 15:00 uur tot 21:00 uur.
• Aanvraag speelvergunning 2019,
terrein in de gemeente, 26 april
2018. Het evenement is op 1 januari
2019 t/m 31 december 2019.
MELDING EVENEMENTENKALENDER
De volgende meldingen zijn ingediend en geplaatst op de jaarkalender
evenementen. De vermelde datum is
de geplande datum van het evenement.
De
kalendermeldingen
worden
bekendgemaakt om u op de hoogte
te stellen dat er plannen zijn voor
een evenement in uw omgeving. Dit
is nog geen formele vergunningaanvraag. Het is nog niet zeker of vergunning wordt aangevraagd en of dat
deze wordt verleend. Daarom kunt
u nog geen zienswijze of bezwaar
indienen. Heeft u nog vragen of wilt
u een afspraak maken neem dan contact met ons op: 14 0412. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en
16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn de volgende meldingen voor de evenementenkalender gedaan:
Geffen
• Kermis Geffen 2018, Dorpsplein. Het
evenement staat op de kalender
voor 11 augustus 2018 t/m 14 augustus 2018.
Haren
• Kermis Haren 2018, Kerkplein. Het
evenement staat op de kalender
voor 1 september 2018 t/m 4 sep-

tember 2018.
Herpen
• kermis Herpen 2018, Alard van Herpenplein. Het evenement staat op
de kalender voor 23 juni 2018 t/m 26
juni 2018.
Lith
• Kermis Lith 2018, Marktplein Lith.
Het evenement staat op de kalender
voor 22 september 2018 t/m 25 september 2018.
Lithoijen
• Kermis Lithoijen 2018, Prelaat van de
Bergplein. Het evenement staat op
de kalender voor 8 september 2018
t/m 11 september 2018.
Macharen
• Kermis Macharen 2018, Kerkstraat.
Het evenement staat op de kalender voor 25 augustus 2018 t/m 28
augustus 2018.
Maren-Kessel
• kermis Maren-Kessel 2018, Christinastraat. Het evenement staat op
de kalender voor 23 juni 2018 t/m 26
juni 2018.
Megen
• Kermis Megen 2018, Charles de Brimeuplein. Het evenement staat op
de kalender voor 28 juli 2018 t/m 31
juli 2018.
Oijen
• Kermis Oijen 2018, Kloosterstraat.
Het evenement staat op de kalender
voor 15 september 2018 t/m 18 september 2018.
Oss
• Karper Koppelwedstrijd, vijver Joost
van den Vondellaan. Het evenement
staat op de kalender voor 1 juni 2018,
2 juni 2018, 3 juni 2018.
Ravenstein
• kermis Ravenstein 2018, Bleek. Het
evenement staat op de kalender
voor 10 mei 2018 t/m 13 mei 2018.
VERLEENDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Herpen
• tentenkamp Herpinia 2018, Hollandse Kamp 2, 2-5-2018. Het evenement
is op 10 mei 2018 t/m 12 mei 2018
van 15:00 uur tot 00:00 uur.
• hippische
dressuurwedstrijden,
Koolwijksestraat 8, 3-5-2018. Het evenement is op 12 mei 2018 van 09:00
uur tot 18:00 uur, 13 mei 2018 van
09:00 uur tot 18:00 uur, 13 mei 2018
van 09:00 uur tot 18:00 uur.
• Herps Mertje 2018, Rogstraat, 2-52018. Het evenement is op 27 mei
2018 van 08:00 uur tot 18:00 uur.
Oss
• Citogala 2018, Eikenboomgaard, 3-52018. Het evenement is op 2 juni
2018 van 17:00 uur tot 20:30 uur.
• Oss on Classic Wheels 2018, Eikenboomgaardplein, 1-5-2018. Het evenement is op 24 juni 2018 van 08:00
uur tot 18:00 uur.
• Avondvierdaagse Oss 2018, Gielekespad, 3-5-2018. Het evenement is op 4
juni 2018 van 15:00 uur tot 21:30 uur,
5 juni 2018 van 15:00 uur tot 21:30
uur, 6 juni 2018 van 15:00 uur tot
21:30 uur, 7 juni 2018 van 14:00 uur
tot 21:30 uur.
• Gala Hooghuis Stadion, Mondriaanlaan 6, 26-4-2018. Het evenement
is op 25 mei 2018 van 19:00 uur tot
22:00 uur.
De vermelde datum is de dag waarop
de vergunning is verzonden. Ook staat
er wanneer het evenement plaats
vindt.
Het is mogelijk deze vergunning in
te zien. Dit kan alleen op afspraak bij
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog
vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met: 14 0412. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar de burgemeester van
Oss, t.a.v. de afdeling VTH, Postbus 5,
5340 BA Oss. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
dan op www.oss.nl > Digitaal Loket >
Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Als u DigiD heeft
dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen.
Kijk voor informatie op https://loket.

rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bestemmingsplannen
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN
EN BESLUIT HOGERE WAARDE
‘WIJZIGING 1 BESTEMMINGSPLAN
SCHADEWIJK-OSS-2015’
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben op 24 april 2018 het wijzigingsplan ‘Wijziging 1 bestemmingsplan Schadewijk-Oss-2015’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders
van Oss hebben op 1 mei 2018 een
hogere waarde vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest
u wat u kunt doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan of de
hogere waarde.
Wat is een wijzigingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies (‘bestemming’) 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. In een bestemmingsplan is soms
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dan moet een wijzigingsplan
worden opgesteld en in procedure
worden gebracht.
Waar gaat dit wijzigingsplan over?
Het wijzigingsplan ‘Wijziging 1
bestemmingsplan
SchadewijkOss-2015’ gaat over het perceel dat is
gelegen op de hoek Kapelsingel, Singel 1940-1945 en de Johannes Poststraat. Op dit perceel stond vroeger
een wijkgebouw (Soos ’66). Het perceel heeft in het bestemmingsplan
‘Schadewijk-Oss-2015’ de bestemming
‘Groen’ met een wijzigingsbevoegdheid om deze bestemming te wijzigen
in een woonbestemming. Het wijzigingsplan maakt de bouw van een
appartementengebouw mogelijk.
Het wijzigingsplan wijkt af van het
ontwerpwijzigingsplan
Van donderdag 18 augustus 2016
tot en met woensdag 28 september
2016 kon u reageren op het ontwerp
van het wijzigingsplan. Het vastgestelde wijzigingsplan is op een aantal punten anders dan het ontwerpwijzigingsplan. De verschillen staan
vermeld in een ‘Nota van zienswijzen
en wijzigingen’. Zo komen er minder
appartementen en is de ontsluiting
van het plangebied gewijzigd.
Wat houdt het besluit hogere
waarde in?
De Wet geluidhinder regelt hoeveel
geluid er bij woningen mag zijn door
het verkeer op een weg of spoorweg of
door bedrijven. In sommige gevallen
mag de gemeente meer geluid toestaan. Burgemeester en wethouders
nemen daar dan een apart besluit
over. Dit heet een ‘besluit hogere
waarde’. Dit staat in artikel 110a van de
Wet geluidhinder. Voor deze ontwikkeling veroorzaakt het wegverkeer op
de Kapelsingel en op de Singel 19401945 te veel geluid. Burgemeester en
wethouders willen dit toestaan.
U kunt het wijzigingsplan, het besluit
hogere waarde en de overige stukken
bekijken
U kunt vanaf donderdag 10 mei 2018
tot en met woensdag 20 juni 2018 de
volgende stukken bekijken:
• . het besluit van burgemeester en
wethouder over het wijzigingsplan
• . het wijzigingsplan
• . andere stukken over het wijzigingsplan, zoals de toelichting en de ‘Nota
van zienswijzen en wijzigingen’
• . het besluit van burgemeester en
wethouders over de hogere waarde
U kunt deze stukken bekijken:
• . op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl
• . (op papier en digitaal) bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss;
de balie is open van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,
op donderdag tot 20.00 uur
De bronbestanden van het wijzigingsplan zijn digitaal beschikbaar op
http://bestemmingsplan.oss.nl/ROonline/0828.
Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0828.WZ1schadewijk2015-VG01.
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het wijzigingsplan en/of het
besluit hogere waarde?
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan of het besluit hogere
waarde? 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

Wijk- en Dorpsraad
WIJKRAAD OSS NOORD-WEST
Op donderdag 17 mei 2018 vergadert bovenstaande wijkraad. De vergadering begint om 20.00 uur en is in Wijkcentrum de Bonte Hoef.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Politie
3. Notulen vergadering 22 maart 2018
4. Wijkstichting
5. Gemeente
• Mededelingen
• Actielijst
6. Wijkraad
• Rollen
• Projecten
• Status Peellaan
• Nieuws uit de wijk
• Vrijwilligers
7. Thema: verkeer en parkeren
8. Rondvraag
9. Sluiting
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter.

Raad en Daad
GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS OSS 2018
De gemeenteraad heeft op 29 maart 2018 de Gedragscode
voor bestuurders Oss 2018 vastgesteld, inclusief het nieuwe integriteitsbeleid.
Het besluit en het raadsvoorstel liggen zes weken ter inzage 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 16.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur.
U kunt geen bezwaar maken of beroep instellen tegen het
besluit.
AGENDA ADVIESCOMMISSIE RUIMTE
Op 17 mei 2018 vergadert de adviescommissie Ruimte. De
vergadering begint om 19.30 uur en is in de Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Sassendreef ongenummerd-Geffen-2017’- Gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Heuvelwijkstraat 20 Lith
• Vaststelling bestemmingsplan Spaanderstraat- 138Berghem- 2018
• Vaststelling bestemmingsplan ‘De Kerkesteeg-clubgebouw-Geffen-2018’
• Onttrekkingen aan de openbaarheid en bestemmen van
wegen
AGENDA ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 17 mei 2018 vergadert de adviescommissie Sociaal
Bestuurlijk. De vergadering begint om 19.30 uur en is in
de Raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Aanbevelingen Ombudscommissie Jaarverslag 2017
• Financiële stukken BSOB
• Vernieuwde werkwijze in de aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling
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.

waarom u het er niet mee eens bent.
U kunt dit doen van donderdag 10 mei
2018 tot en met woensdag 20 juni
2018.
U kunt alleen beroep instellen als u:
. belang hebt bij het wijzigingsplan of
het besluit hogere waarde, én
. gereageerd hebt (een zienswijze hebt
ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan of het ontwerpbesluit hogere
waarde. 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 wijzigingsplan in vergelijking met

het ontwerpwijzigingsplan.
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 20 juni beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
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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 treden het wijzigingsplan
en het besluit hogere waarde in
werking?
Het wijzigingsplan en het besluit
hogere waarde treden in werking op
21 juni 2018. Maar ze treden nog niet
in werking als er iemand vóór 21 juni
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 mevrouw E. Steemers
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Oss
• Hescheweg 24, Tandartspraktijk B.F.
Cliteur, voor het oprichten van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Ravenstein
• Nieuwe Erfsestraat 1, Stichting
Bouwschuur, voor het oprichten 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
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 42 (kavel 1071), het bouwen van een woonhuis, ingediend
op 23-4-2018, 1.
• Boterbloem 64, het plaatsen van een
woonunit, ingediend op 1-5-2018, 1.
• Haargetouw 11, het uitbreiden van
de woning, ingediend op 12-3-2018, 1.
• Haargetouw 11, het uitbreiden van
de woning, verzonden op 2-5-2018, 2.
• Haargetouw 13, het uitbreiden van
de woning, verzonden op 2-5-2018, 2.
• Heiligenbos 106, het plaatsen van
een veranda, ingediend op 26-42018, 1.
• Runselstraat 5, het bouwen van een
vergistingsinstallatie, verzonden op
30-4-2018, 2.
Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvan-

gen.
• Schriekse Heihoek, kavel 11, het bouwen van een woning, ingediend op
26-4-2018, 1.
• Tarwestraat 83, het aanpassen van
een uitrit, ingediend op 24-4-2018, 1.
Deursen-Dennenburg
• Laagstraat 58, het optrekken van
nieuwe buitenmuren en isoleren
van het dak, ingediend op 9-4-2018,
1.
Geffen
• De Ing en Keppelstraat, het plaatsen van diverse erfafscheidingen
bij woningen op plan de Oorsprong,
verzonden op 3-5-2018, 2.
• De Ing en Keppelstraat, het plaatsen van diverse erfafscheidingen
bij woningen op plan de Oorsprong,
ingediend op 27-3-2018, 1.
• Runrotstraat 31, het vergroten van
een schuifpui en het verwijderen
van een dragende wand, ingediend
op 30-4-2018, 1.
• Willibrordusstraat 28, het realiseren
van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning, ingediend op
25-4-2018, 1.
Haren
• Grotestraat 44, het starten van een
bed en breakfast in een bestaand
bijgebouw, ingediend op 1-5-2018, 1.
Herpen
• Rijnstraat 14, het bouwen van een
woonhuis met bijgebouw, verzonden op 3-5-2018, 2.
Lith
• Zomerappel 3, het plaatsen van een
dakkapel op het linkerzijdakvlak,
ingediend op 26-4-2018, 1.
Oss
• De Horzak 73, het realiseren van een
nieuwe uitrit, verzonden op 2-52018, 2.
• Langendonkweg 22, het herbouwen
van een bijgebouw, ingediend op
25-4-2018, 1.
• Molenstraat 185, het verbouwen van
de 1e verdieping, ingediend op 25-42018, 1.
• aanleg bypass recreatieve fietsverbinding tussen de Nieuwe Hescheweg en de Sint Wilpertslaan, ingediend op 30-4-2018, 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 wil-

len 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 10 mei 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
28 mei om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 23 mei 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 10 mei 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.

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

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

