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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

nummer 2, woensdag 9 januari 2019

Informatieavond 14 januari 2019

Oss Isoleert: bespaar
energie en geld

Wilt u de commissie toespreken over een bepaald agendapunt? Neem dan contact op met de Raadsgriffie (tel. 14
0412). De vergaderingen worden live uitgezonden via onze
website www.oss.nl/gemeenteraadlive. De uitzendingen
kunt u ook op een later moment bekijken. Op de website
vindt u ook alle vergaderstukken.

Milieustraat
(particulieren)

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.

AGENDA OPINIECOMMISSIE RUIMTE
Op 17 januari 2019 vergadert de Opiniecommissie Ruimte.
De vergadering begint om 19.30 uur in de Raadzaal van het
gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. Op de agenda staat
het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oss 2019.
AGENDA SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 17 januari 2019 vergadert de Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk. De vergadering begint om 19.30 uur in de
Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2
in Oss. Op de agenda staat het concept Regionaal beleidskader Wmo regio BNO-O 2020 – 2023.

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

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

Raad en Daad

www.oss.nl/gemeenteraad

Keuring rijbewijs voor
senioren
Eén van de beste manieren
om energie te besparen is uw
woning isoleren. En het is ook
nog beter voor uw portemonnee. Isolatie van glas, muur,
vloer en dak levert u namelijk gelijk besparing op uw
energiekosten op. Heeft u een
woning met een bouwjaar
eerder dan 1977 en nog geen
spouwmuurisolatie? Wilt u
hier meer over weten? Dan
nodigen wij u graag uit voor
een
informatiebijeenkomst

van Oss Isoleert op maandag
14 januari om 20.00 uur in het
gemeentehuis.
Samen isoleren en besparen
Tijdens de bijeenkomst legt
de heer Marc Verbeeten van
De Verbinding uit hoe spouwmuurisolatie wordt aangebracht. Ook laat hij zien dat
goede
spouwmuurisolatie
voor een aantrekkelijke prijs
mogelijk is. Dat kan als u dat
samen met een aantal woning

eigenaren in Oss laat doen.
BrabantWoontSlim en ECO
Bij deze bijeenkomst zijn ook
mensen van BrabantWoontSlim en de Energiecoöperatie
Oss aanwezig. U kunt bij hen
terecht om een afspraak te
maken voor overleg over uw
andere vragen over energiebesparing en duurzame energie
voor uw woning. Denk hierbij
aan dubbel glas, zonne-energie of warmtepomp.

Moet u om uw rijbewijs te
verlengen een medische keuring doen? Kom op maandag
14 januari naar wijkcentrum
De Hille, Looveltlaan 25 in Oss.
De kosten bedragen € 40. U
moet wel even een afspraak
maken via tel. 0613031321.

Speciaal voor chauffeurs met
een groot rijbewijs en houders van een taxipas is er ook
een avondspreekuur. Voor hen
kost de keuring € 60. De volgende keuring is op maandag
11 februari 2019.

Fotolezing ‘Rondje Oss’
Op zondag 13 januari om
14.00 uur houdt het Stadsarchief Oss een fotolezing.
De lezing duurt tot ca. 15.30
uur. De lezing is in de Bibliotheek Oss, Raadhuislaan 10
in Oss. Entree is gratis, wel
graag even aanmelden bij
het Stadsarchief, bij voorkeur via mail: informatie@
stadsarchiefoss.nl of via de
telefoon (0412) 842010.

Rondje Oss
Het centrum van Oss is in de
vorige eeuw veel veranderd.
Er zijn gebouwen gesloopt
en nieuwe gebouwd, er zijn
wegen dwars door het centrum aangelegd, er zijn winkels gekomen en gegaan.
Gelukkig hebben we in het
Stadsarchief veel historisch
beeldmateriaal van het Osse
centrum door de jaren heen.

We laten een aantal foto’s
zien en vertellen hierbij over
de historie van Oss, over de
kenmerkende dingen in het
centrum en over de straatnamen. Een rondje Oss terwijl u zit.

www.stadsarchiefoss.nl

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

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss
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Algemene Plaatselijke
Verordening
AANVRAAG EVENEMENTEN
De volgende aanvragen zijn ingediend
voor een evenementenvergunning.
De vermelde datum is de dag waarop
de aanvraag is ingediend. Ook staat er
wanneer het evenement plaats vindt.
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:
Berghem
• Carnaval bij De Merx 2019, Burgemeester Van Erpstraat 25, 30 december 2018. Het evenement is op 1
maart 2019 van 20:00 uur tot 03:00
uur, 2 maart 2019 van 20:00 uur tot
03:00 uur, 3 maart 2019 van 17:00
uur tot 03:00 uur, 4 maart 2019 van
12:00 uur tot 03:00 uur, 5 maart
2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur.
• Jeugdzeskamp en Dorpszeskamp
voor volwassenen Berghem, Burgemeester Van Erpstraat 80, 22 december 2018. Het evenement is op 22
juni 2019 van 10:00 uur tot 18:00
uur, 23 juni 2019 van 10:00 uur tot
22:00 uur.
• Knolverbranding, op het Meester
Gielenplein, 21 december 2018. Het
evenement is op 5 maart 2019 van
20:00 uur tot 21:00 uur.
Geffen
• Biescamploop 2019, Pastoor van de
Kampstraat (sportpark en omliggende straten), 31 december 2018.
Het evenement is op 3 mei 2019 van
18:00 uur tot 21:30 uur.
Maren-Kessel
• Carnavalsoptocht
Maren-Kessel
2019, centrum Maren-Kessel, 20
december 2018. Het evenement is op
3 maart 2019 van 13:00 uur tot 15:00
uur.
Oss
• NJK Alpineskiën Baan, Aengelbertlaan 50, 21 december 2018. Het evenement is op 17 maart 2019 van
08:00 uur tot 19:00 uur.
• Halfvastenfeesten 2019, Eikenboomgaard, 2 januari 2019. Het evenement is op 23 maart 2019 van 19:30
uur tot 01:30 uur, 24 maart 2019 van
15:30 uur tot 23:00 uur.
• Woodstock Tribute Festival, Rusheuvelstraat 5, 19 december 2018. Het
evenement is op 16 maart 2019 van
14:00 uur tot 01:30 uur.
Ravenstein
• Trammelant voorstelling: de 13 Dag,
Marktstraat 14, 31 december 2018.
Het evenement is op 31 augustus
2019 van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Officiële bekendmakingen
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:
Oss
• Open dag en benefietmarkt, Watertorenstraat 1A. Het evenement staat
op de kalender voor 21 april 2019 van
09:00 uur tot 20:00 uur.
ONTHEFFING GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders hebben
een ontheffing verleend voor geluidhinder aan:
Oss
• Verzoek ontheffing geluidhinder
emplacement station Oss, emplacement station Oss (tussen de Molenweg en de Molenstraat), 4-1-2019.
De vermelde datum is de dag waarop
de ontheffing is verzonden. Het is
mogelijk deze ontheffing 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 burgemeester en wethouders van Oss, t.a.v. de afdeling
VTH, Postbus 5, 5340 BA Oss. Heeft
u een elektronische handtekening
(DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u
het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk dan op www.oss.nl > Digitaal Loket > Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Als
u DigiD heeft dan kunt u een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Kijk voor informatie op https://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Geffen
• Kruizenbeemdweg 2, Loeffen, voor
het veranderen van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• Ketelmeer 9, 2E Interconnection,
voor het oprichten van een bedrijf.
Melding Activiteitenbesluit.
Ravenstein
• Langakker 2, Marco Kuijpers Bouw
BV, 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
• Burgemeester Van Erpstraat 2, het
renoveren van de kap en het vernieuwen van de interne trappen,
ingediend op 20-12-2018, 1.
• Zonnebloem 46, het bouwen van
een woonhuis, verzonden op 27-122018, 2.
Dieden
• Achterstraat 11, het bouwen van een
nieuwe woning met bijgebouw,
ingediend op 20-12-2018, 1.
• Maasdijk 79, het terugbrengen van
een raam, ingediend op 2-1-2019, 1.
Geffen
• Doctor Poelsstraat 23, het bouwen
van een erker, ingediend op 23-122018, 1.
• Heegterstraat 26, de verbouwing
en uitbreiding van een vrijstaand
woonhuis, ingediend op 20-12-2018,
1.
Haren
• Groenstraat 13UNIT Haren, het
plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzonden op 3-1-2019, 2.
Herpen
• Kruisstraat 86, het aanleggen van
een extra inrit, ingediend op 6-12-

2018, 1.
• Molenstraat 29C UNIT Herpen, het
plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzonden op 28-12-2018, 2.
Huisseling
• Hoekstraat, het plaatsen van 24
zonnepanelen, verzonden op 20-122018, 2.
Lithoijen
• Groenewoud 4, het uitbreiden van de
woning, ingediend op 20-12-2018, 1.
• Molenweg - Weisestraat, het kappen
van 27 bomen, ingediend op 21-122018, 1.
Lith
• Marktplein 12, het bouwen van een
overkapping aan de rechterzijde en
het schilderen van de gevels, ingediend op 21-12-2018, 1.
• Meester Van Coothstraat 5 (na)-55A-5B-5C-5D-5E, het tijdelijk bewonen van het pand met maximaal 5
personen , verzonden op 24-12-2018,
2.
• Wargaren 25 Lith, het bouwen van
een bedrijfshal, ingediend op 20-122018, 1.
Macharen
• Dorpenweg ong. (achter Dorpenweg 2), het bouwen van een kleinere
schuilstal, verlengd op 17-10-2018, 1.
• Dorpstraat 11, het verbouwen/
splitsen van een bedrijfspand naar
wonen en showroom, ingediend op
20-12-2018, 1.
Maren-Kessel
• Kerkpad 3, verhuur van een vergaderlocatie voor culturele activiteiten
en verhuur van ruimten voor familiebijeenkomsten of reünies, verzonden op 24-12-2018, 2.
Neerlangel
• Maasdijk 63, het hangen van 2 afdelingsluchtwassers aan de gevel van
een stal, ingediend op 19-12-2018, 1.
Oss
• Banckertstraat 2, het veranderen/
overkappen van een gedeelte van de
oprit, ingediend op 1-1-2019, 1.
• Beethovengaarde 1A, het kappen van
68 bomen, verzonden op 4-1-2019, 2.
• Heikampstraat 15, het uitbreiden
van de varkenshouderij met in
totaal 120 zeugenplaatsen. Alle stallen worden voorzien van een chemisch luchtwassysteem met 70 of
95 % ammoniakemissiereductie, 3.
• Heuvel 2, het verbouwen van een
gemeentelijk monument in 3 appartementen en winkel, ingediend op
19-12-2018, 1.
• Joannes Zwijsenlaan 2-4, het bouwen van 2 woningen, ingediend op
20-12-2018, 1.
• John F. Kennedybaan 160, het toestaan van een nevenactiviteit bij
een agrarisch bedrijf, verzonden op
3-1-2019, 2.
• Landweerstraat-Noord 106, het bouwen van een zolder / etage op het
huis, ingediend op 25-12-2018, 1.
• Mekelenkamplaan 11, het uitbreiden
van de garage, ingediend op 22-122018, 1.
• Ministershof 1, diverse wijzigingen
o.a. in de brandscheiding en het
gebruik, verzonden op 24-12-2018, 4.
• Oss, sectie M, nr. 881, Aanleg van een
poel en landschappelijke beplanting, verlengd op 6-11-2018, 1.
• Parallelweg 1, het bouwen fietsenstalling, verlengd op 29-10-2018, 1.
• Romeinenweg 49, nieuwbouw van

een bedrijfsruimte, verlengd op
19-10-2018, 1.
• Schelversakker 1, het plaatsen van
drie reclameborden, ingediend op
31-12-2018, 1.
• Sweelinckstraat 11-13-15, het veranderen van een bedrijfsruimte, verzonden op 24-12-2018, 2.
• Wethouder Van Eschstraat 278, het
aanpassen van een winkelpui, ingediend op 21-12-2018, 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 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 10 januari 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 januari om 14.00 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan
2 in Oss. Laat ons voor 23 januari 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 januari 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

