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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

nummer 23, woensdag 5 juni 2019

Fietsverbod voetgangersgebied
van het centrum Oss
Vanaf 1 juni 2019 geldt er
(weer) een fietsverbod in het
voetgangersgebied van het
centrum van Oss.

Waarom een verbod?
Er is te veel overlast voor de
voetgangers. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat ongeveer de helft van de bezoekers
in het centrum van Oss overlast ervaart van fietsers.
Fietsers welkom met fiets aan
de hand
U mag nog wel uw fiets parkeren in het centrum. Daarom
laten we de ‘fietsnietjes’ in het
voetgangersgebied staan. En
u mag uw fiets ook op andere plaatsen parkeren. U kunt
dus met de fiets aan de hand
lopen en uw fiets parkeren bij
een winkel.
Uit onderzoeken blijkt namelijk dat ongeveer de helft van
de bezoekers vindt dat fietsen
in het centrum níet verboden moet worden. Zij ervaren
namelijk géén overlast van de

fietsers. Door alleen het fietsen te verbieden, maar wel
het fiets parkeren toe te staan
komen we tegemoet aan de
wensen van mensen die de
fiets graag het centrum mee
in willen nemen.

Op welke tijden geldt het
fietsverbod?
Het fietsverbod geldt van
maandag t/m zondag van
11.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 11.00 t/m 21.00
uur. We communiceren dit
duidelijk met borden in de
Molenstraat, Walstraat, Heuvel, Meierijse Kar, Terwaenen,
Varkensmarkt,
Peperstraat,
Monsterstraat,
Kerkstraat,
Kruisstraat en Houtstraat.
Gehandicaptenvoertuigen
hebben vrijstelling van het
fietsverbod
Gehandicaptenvoertuigen,
zoals een scootmobiel, duofiets of driewielfiets mogen
wel gebruik maken van het
voetgangersgebied. Het gaat
om voertuigen die zijn:

aangepast aan de handicap
van de gebruiker;
niet breder zijn dan 1,10 meter;
geen bromfiets of snorfiets
zijn.
Opnieuw een ontheffing
aanvragen
Heeft u eerder een ontheffing gehad voor het fietsen
in het centrum? En wilt u die
nu weer aanvragen? Wij hebben (vanwege uw privacy) uw
gegevens niet bewaard. Daarom vragen we u om contact
met ons op te nemen, telefoon
14 0412.
Voor het eerst een ontheffing
aanvragen?
Heeft u eerder geen ontheffing gehad, maar denkt u dat
u daar wel voor in aanmerking
komt? Op dit moment kunt u
geen ontheffing aanvragen.
Hou Oss Actueel, www.oss.nl
en de lokale media in de gaten
voor het laatste nieuws hierover.

Aanleg 269 zonnepanelen nieuwe
mijlpaal in verbouwing Ir. Diddewerf

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.

Op de Osse gemeentewerf, de
Ir. Diddewerf, komt een gasloos en energieneutraal kantoor. Met de aanleg van 269
zonnepanelen is een nieuwe
mijlpaal in de bouw bereikt.
‘Het op deze manier bouwen
van het nieuwe pand past bij
onze ambities op het gebied
van duurzaamheid’, aldus een
tevreden wethouder Johan
van der Schoot.
Duurzame vernieuwbouw
Om het kantoor van de
gemeentewerf energieneutraal
te krijgen neemt gemeente
Oss verschillende maatregelen.
Allereerst is er de aanleg van
269 zonnepanelen op het dak
van de Ir.Diddewerf. Deze zijn
inmiddels geplaatst. Een mooie

nieuwe mijlpaal in de verbouwing van het kantoorpand!
De gasaansluiting verdwijnt.
Hier komt een warmtepomp
voor in de plaats. Deze pomp
verwarmt en koelt op een
energiezuinige manier. Verder
komen er onder meer waterloze urinoirs en energiezuinige (LED)verlichting. Een groot
gedeelte van het huidige kantoor blijft behouden. Wat nog
bruikbaar is van het oude kantoor, gebruiken we opnieuw.
We spreken dus van een duurzame vernieuwbouw.
Belangrijk voor de volgende
generaties
Oss wil in 2050 een energie
neutrale gemeente zijn. Dit is
een grote opgave waarbij we

sterk moeten inzetten op energiebesparing en het opwekken
van hernieuwbare energie.
‘Het op deze manier bouwen
van het nieuwe pand past bij
onze ambities op het gebied
van duurzaamheid. We staan
voor een uitdaging en hebben hierin als gemeente een
voortrekkersrol. Niet alleen
voor onszelf, maar ook voor de
volgende generaties. We moeten ervoor zorgen dat we een
goede wereld doorgeven aan
onze kinderen en kleinkinderen’, aldus wethouder Johan
van der Schoot.

www.duurzaamoss.nl

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 11 juni t/m 14 juni 2019 werken we aan:
• Heiweg in Herpen
• John F. Kennedybaan in Oss tussen Amsteleindstraat en
Ussenstraat
• Parkeerplaats Tuinstraat
• Diverse plaatsen in Ravenstein, Overlangel, Keent plaatselijke reparaties.
Van 17 t/m 21 juni 2019 wordt er gewerkt aan:
• Wildseweg/ Burgemeester Smitsweg in Het Wild
• Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel van Gorterweg
tot Paalderweg
• Langendonkweg in Oss vanaf Huizenbeemdweg
Planning
Werken met asfalt is zeer weersafhankelijk. Bij goed weer
kan de planning wat naar voren worden bijgesteld, bij
regenachtig weer kan de planning wat uitlopen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met de heer
J. Voets van de gemeente Oss, telefoon 14-0412
Voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden kunt u
kijken op www.oss.nl/werkaandeweg

www.oss.nl/werkaandeweg

Denk mee over opwekken
duurzame energie
De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de provincie
Noord-Brabant verkennen
samen de mogelijkheden
om met windturbines en
zonnevelden
duurzame
energie op te wekken in het
open poldergebied tussen
Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel. Dit
project heet: de ‘Duurzame
Polder’. We willen graag dat
u hierover met ons meedenkt. Daarom nodigen we
u uit voor één van de drie
bewonersbijeenkomsten.
• 12 juni om 19.00 uur in de
Raadszaal van Gemeente
Oss, Raadhuislaan 2 in Oss
• 18 juni om 19.00 uur in
MFA ‘de Koppelinck’, Kloosterstraat 6 in Geffen
• 19 juni om 19.00 uur in
MFA ‘de Snoeck’, Marktplein 24 in Lith
De bijeenkomsten duren
uiterlijk tot 21.00 uur.
Doel
bewonersbijeenkomsten
Tijdens deze bijeenkomsten kunt u meedenken en
ideeën aandragen. We horen
graag wat uw belang is en
wat u belangrijk vindt. Daarnaast beantwoorden we de
volgende vragen:
• Waarom is deze verkenning nodig?
• Wat houdt deze verken-

ning in?
• Waarom kijken we voor de
duurzame energieopwekking naar het poldergebied
tussen Oss en ’s-Hertogenbosch?
• Hoe betrekken we u (en
andere belanghebbenden)
bij de verkenning?
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via
www.oss.nl/duurzamepolderbijeenkomsten. U kunt
hier aangeven of wij uw
gegevens mogen gebruiken
om u in het vervolg op de
hoogte te houden. Dat willen we doen via email.
Blijf op de hoogte!
Wilt of kunt u niet bij de
bijeenkomsten
aanwezig
zijn, maar wilt u dat we u in
het vervolg opnieuw uitnodigen en nieuwsberichten
ontvangen? Dan kunt u zich
aanmelden via www.oss.nl/
duurzamepolder. Onderaan
de webpagina vindt u een
link onder ‘Op de hoogte blijven’. Als u hierop klikt, kunt u
uw e-mailadres invullen.
Vragen
Heeft u vragen? Neem dan
contact op met Sjuul Ketelaars, projectleider gemeente Oss, duurzamepolder@
oss.nl
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

Reglementen van orde voor de raad
en de raadscommissies
De gemeenteraad stelde op 23 mei
2019 de reglementen van orde voor de
raad en raadscommissies vast. In deze
reglementen staan de afspraken over
de manier waarop de gemeenteraad
werkt. De oude reglementen waren
niet meer actueel. In de nieuwe reglementen zijn wijzigingen opgenomen
die te maken hebben met afspraken
die de raad in de afgelopen jaren
heeft gemaakt maar die nog niet in
de reglementen waren verwerkt. Het
gaat dan bijvoorbeeld over ruimere
mogelijkheden om in te spreken tijdens vergaderingen en de manier
waarop het college stukken aan de
raad kan voorleggen. Verder is een wijziging van de Gemeentewet verwerkt
zodat het college voortaan ook zijn
mening kan geven over initiatiefvoorstellen.
MANDAATBESLUIT
Op 23 mei 2019 besloot de gemeenteraad om een mandaat te verlenen
aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het gaat om het nemen van een
besluit namens de gemeenteraad om
de beslissing op bezwaarschriften die
aan de gemeenteraad zijn gericht, zes
weken te verdagen. Hiermee wordt
voorkomen dat de beslistermijnen
van de Algemene wet bestuursrecht
worden overschreden.

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.
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:
Overlangel
• Volleybal Toernooi Overlangel, Brinkstraat 1, 20 maart 2019. Het evenement is op 15 juni 2019 van 17:00 uur
tot 00:00 uur, 16 juni 2019 van 14:00
uur tot 21:00 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Berghem
• Proost Heerlijk Hollands, Springbreak 2019 en FCB Mega Beachpongtoernooi, Burgemeester Van Erpstraat 25, 5-6-2019. Het evenement
is op 15 juni 2019 van 18:00 uur tot
02:00 uur, 14 juni 2019 van 19:00 uur
tot 02:00 uur, 16 juni 2019 van 12:00
uur tot 22:00 uur.
Maren-Kessel
• Festival Mennus 2019, Pastoor Roesweg 45, 6-6-2019. Het evenement
is op 14 juni 2019 van 18:00 uur tot
02:00 uur, 15 juni 2019 van 09:00
uur tot 01:30 uur.
Oss
• De Maasdijk, wandel- en sportevenement, door alle kernen van Oss
met start- en finishlocatie de Heuvel in Oss, 7-6-2019. Het evenement
is op 15 juni 2019 van 06.00 uur tot
23.30 uur, 16 juni van 06.00 uur tot
17.00 uur.
• E-kamp jeugd Margriet, Amsteleindstraat 108 (na), 6-6-2019. Het
evenement is op 21 juni 2019 t/m
22 juni 2019 van 18:00 uur tot 14:00
uur, 22 juni 2019 van 09:00 uur tot
00:00 uur, 23 juni 2019 van 09:00
uur tot 14:00 uur.
Overlangel
• Volleybal Toernooi Overlangel, Brinkstraat 1, 6-6-2019. Het evenement
is op 15 juni 2019 van 17:00 uur tot
00:00 uur, 16 juni 2019 van 14:00
uur tot 21:00 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
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘Facetplan Geluidszone Heesch
West’
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan Geluidszone Heesch West’. Hieronder staat
waarover het voorontwerpbestemmingsplan gaat. Ook geven wij informatie over een inloopbijeenkomst. Tot
slot leest u hoe u kunt reageren op het
voorontwerpbestemmingsplan.
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.
Een voorontwerpbestemmingsplan
is een eerste versie van een bestemmingsplan. Daar kunnen burgers
en bijvoorbeeld de provincie en het
waterschap op reageren. De gemeente past het plan dan eventueel aan.
Daarna doorloopt het bestemmingsplan de wettelijke vaststellingsprocedure.
In deze procedure zijn er meerdere
plannen te onderscheiden:
het voorontwerpbestemmingsplan
“Facetplan geluidszone Heesch west”:
dit is opgedeeld in drie deelplannen,
voor Oss, ’s-Hertogenbosch en Bernheze.
Het voorontwerpbestemmingsplan
Heesch West: dit plan beschrijft de
toekomstige ontwikkeling (bedrijventerrein) voor het deel dat op het
grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch ligt en voor het deel dat
op het grondgebied van de gemeente
Bernheze ligt. Dit plan ligt dan ook ter
inzage in de gemeente ’s-Hertogenbosch én in de gemeente Bernheze.
Het MER Heesch West. Dit rapport is
gekoppeld aan het bestemmingplan
Heesch West en beschrijft de onderzoeken in hetzelfde gebied. Ook het
MER ligt in beide gemeenten ter
inzage.
De gemeente Oss legt alleen het voorontwerpbestemmingsplan
“Facetplan Geluidszone Heesch West” ter
inzage.
Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan
Geluidszone Heesch West’ over?
De gemeenten ’s-Hertogenbosch,
Bernheze en Oss werken gezamenlijk
aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Daar is een
aparte
samenwerkingsorganisatie
voor opgericht: “de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West”.
Het plangebied is gelegen tussen
‘s-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de
Zoggelsestraat. Het plangebied valt
zowel binnen het grondgebied van
de gemeente Bernheze als dat van
‘s-Hertogenbosch. De Bosschebaan
valt deels binnen het plangebied. Aan
de oostzijde is het plangebied globaal
begrensd door Achterste Groes/Ach-

terstraat en aan de westzijde door de
Weerscheut.
De gemeente Oss werkt wel mee aan
de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West, maar het terrein
zelf ligt niet binnen de grenzen van
Oss (niet-grondgebonden). Dat is de
reden dat het voorontwerpbestemmingsplan en het MER Heesch West
wel in de gemeente ’s-Hertogenbosch
en Bernheze ter inzage ligt, maar niet
in de gemeente Oss. Zij kan daardoor
niet het bestemmingsplan Heesch
West in procedure te brengen.
Het bedrijventerrein Heesch West
biedt ruimte aan in totaal maximaal
80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha
netto uitgeefbare kavels in de 1e fase
en 30 ha netto uitgeefbare kavels in
de 2e fase door vraaggericht te ontwikkelen. De ontwikkeling kent hoge
duurzaamheidsambities, zowel voor
de bedrijven die zich in de toekomst
kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. De ambitieuze kaders
worden beschreven in het Circulair
Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van
het plan is de realisatie van 3 windturbines, een drijvend zonnepark van
10 hectare en een tijdelijk zonnepark.
Op basis van de plannen is in de
voorbije periode de Milieu Effect Rapportage (MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het
facetplan betreffende de te borgen
geluidszone opgesteld.
Heesch West is een zogenaamd
geluidsgezoneerd industrieterrein. Op
dit bedrijventerrein zijn ook bedrijven
toegestaan die veel lawaai maken.
Om het bedrijventerrein is een zone
vastgelegd. Daarbij geldt dat buiten
de zone de geluidsbelasting vanwege
het industrieterrein de waarde van 50
dB(A) niet te boven mag gaan. Buiten
de zone gelden er geen beperkingen
voor (geluidsgevoelige) bestemmingen.
Binnen de zone zijn er wel beperkingen voor het bestemmen van geluidsgevoelige
bestemmingen.
Voor
woningen en andere geluidsgevoelige objecten in de zone geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Door
een ‘hogere waarde procedure’ kan
een hogere geluidsbelasting (hogere
waarde) worden toegestaan. Op dit
moment is het nog niet mogelijk om
aan te geven voor welke woningen
hogere waarden worden vastgesteld.
Dit is pas duidelijk bij het ontwerpbestemmingsplan. De geluidszone
valt over een klein gedeelte van de
gemeente Oss (ter plaatse van Geffen).
U kunt het
voorontwerpbestemmingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 13 juni 2019
tot en met woensdag 14 augustus
2019 de volgende stukken bekijken:
• het voorontwerpbestemmingsplan
‘Facetplan Geluidszone Heesch
West’ ter informatie bij bovengenoemd plan (geen reactie mogelijk
bij de gemeente Oss):
• het voorontwerp bestemmingsplan
Heesch West én
• de MER Heesch West.
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 voorontwerpbestemmingsplan zijn digitaal
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/BPgldsplnheeschwstVO01.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPgldsplnheeschwst-VO01.
De gemeenschappelijke regeling
Heesch West houdt namens de
drie deelnemende gemeenten een
inloopbijeenkomst
De gemeenschappelijke regeling
Heesch West houdt op 19 juni een
inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats
van 18 tot 21 uur in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch
(voormalig Rabobank kantoor). U bent
daar van harte welkom. U kunt dan
het plan bekijken. Ook kunt u daar
vragen over stellen aan ambtenaren
van de gemeenten.
U kunt reageren op het
voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het
voorontwerpbestemmingsplan
‘Facetplan Geluidszone Heesch West’.
Dat kan als u in Oss woont of gevestigd bent. Ook kunt u reageren als u
een belang hebt bij dit voorontwerpbestemmingsplan.
U kunt reageren van donderdag 13
juni 2019 tot en met woensdag 14
augustus 2019. 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
F. Leerdam van de afdeling LWE, via
telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan
een brief aan:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling LWE
Ta.v. dhr. F.Leerdam
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over
het voorontwerpbestemmingsplan
‘Facetplan Geluidszone Heesch West’
gaat. Geef ook aan waarom u het wel
of niet eens bent met het voorontwerpbestemmingsplan.
Voor de volledigheid willen we u
ook wijzen op de mogelijkheid om
te reageren op de terinzagelegging
van het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het MER bij de
gemeente Bernheze of gemeente
‘s-Hertogenbosch. Beide gemeenten
bieden daar mogelijkheden voor.
Wat gebeurt er na het
voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de
eerste versie van een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. Daarna maakt de gemeente een
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. Ook daar kunt u dan weer
op reageren. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan pas
definitief vast. De wet regelt dit zo.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met dhr. F. Leerdam van
de afdeling LWE, telefoonnummer 14
0412.

Raad en Daad
AGENDA Opiniecommissie Sociaal
Bestuurlijk
Op 20 juni 2019 vergadert de Opiniecommissie Sociaal
Bestuurlijk. De vergadering begint om 19.30 uur en is in de
Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis, Raadhuislaan 2
in Oss.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
• De Osse concept ontwikkelagenda vindbaarheid en
beschikbaarheid van de jeugdhulp 2019-2020

AGENDA Opiniecommissie Ruimte

Op 20 juni 2019 vergadert de Opiniecommissie Ruimte. De
vergadering begint om 19.30 uur en is in de Raadzaal van
het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Notitie aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Oss-2019’
• Opinienota Nieuwe aanpak huishoudelijk afval
• Opinienota Sportpark Nieuw Zevenbergen – Scenario’s
herontwikkeling
Wilt u de commissie toespreken over een bepaald (agenda)punt? Neem dan contact op met de Raadsgriffie (tel 14
0412).
De vergaderingen worden live uitgezonden via onze website www.oss.nl. U kunt ze ook op een later moment bekijken. Op de website vindt u ook alle vergaderstukken.
www.oss.nl

Wet Milieubeheer
VASTSTELLEN HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER
RUWAARDSINGEL OSS
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij besluit
van 29 mei 2019, kenmerk IenW/BSK2019/101600, met toepassing van
artikel 90, tweede, derde en vierde lid
van de Wet geluidhinder, de ‘hogere
grenswaarden Wet geluidhinder’ voor
de Ruwaardsingel vastgesteld.
Inzage
De beschikking en de daaraan ten
grondslag liggende stukken liggen
van 12 juni tot en met 23 juli 2019
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 uur tot 17.00 uur, op donderdag
tot 20.00 uur. Ook liggen de stukken
ter inzage bij het Bureau Sanering
Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d
te Woerden) gedurende werkdagen
van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u
van deze laatste mogelijkheid gebruik
willen maken, dan dient u vooraf
telefonisch contact op te nemen met
het Bureau Sanering Verkeerslawaai
(0348 - 487 450).
Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen zes
weken na de datum van bekendmaking door middel van publicatie, op
grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden
ingediend bij de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat, p/a
Bureau Sanering Verkeerslawaai,
Postbus 97, 3440 AB Woerden.
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit
waarop het geschil betrekking heeft,
omvattende de datum, het kenmerk
en het onderwerp ervan;
d) de gronden van bezwaar.
Bij het bezwaarschrift wordt zo
mogelijk een afschrift van het besluit
waarop het geschil betrekking heeft
meegezonden.
Voor algemene inlichtingen over het
indienen van een bezwaarschrift kan
de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen
een beslissing van de overheid’ over
voorzieningsmogelijkheden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
worden aangevraagd bij: Informatie
Rijksoverheid, Postbus 20002, 2500 EA
Den Haag of telefonisch via telefoonnummer 1400. De brochure kan ook
worden gedownload via: www.rijksoverheid.nl
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Belt u dan met de heer S. Roche,
telefoonnummer 14 0412.
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:

Wijk- en Dorpsraad
Dorpsraad Herpen

Op dinsdag 18 juni 2019 vergadert dorpsraad Herpen.
De vergadering begint om 20.00 uur en is in ’t Slotje,
Schoolstraat 2, Herpen.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en welkom.
2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 2
april 2019.
3. Afscheid van Dhr. Piet Derks.
4. Informatie en uitleg over de website
ruimtelijkeplannen.nl
5. Snelheid in het dorp.
6. Mededelingen.
7. Subsidieaanvragen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter.

Dorpsraad Ravenstein

Op dinsdag 18 juni vergadert de dorpsraad Ravenstein.
De vergadering begint om 20.00 uur in het Raadhuis
in Ravenstein. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
1. Vidi Reo
2. Kerk en Pastorie
3. Riool overstort Huisseling
4. Woningbouw o.a. ’t Kolkske, Klooster, Hooghuis
5. Sport
6. Thema-avond, Alcohol en Drugs
Geert Kloosterman van Brabant Water komt uitleg
geven over het Waterleidingnet in het dorpsraadgebied
Ravenstein.
Annemie Verstraeten (projectleider gemeente Oss) zal
uitleg geven over de inrichting van het Raadhuis in
samenwerking met de initiatiefnemers van het Raadhuis
(Donato’s , TIR, Heemkundekring Ravenstein en St
Barbaragilde Ravenstein).
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de
voorzitter.
Kijk voor de complete agenda op
www.dorpsraadravenstein.nl
www.oss.nl
Berghem
• Broekstraat 20, Pennings Groenvoorziening B.V., voor het oprichten
van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.

Megen
• Rulstraat 5, aanleggen gesloten
bodemenergiesysteem voor een
woning. melding Besluit lozen buiten inrichtingen.

Haren
• Groenstraat 13, aanleggen gesloten
bodemenergiesysteem voor een
woning, melding Besluit lozen buiten inrichtingen.

Oss
• Lekstraat 16, Vollenhoven Olie B.V.
Vervolg op pagina 4
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Iedereen kan meedoen

Nieuw Oerfestival De Maashorst
In de herfstvakantie van 13 tot
en met 20 oktober 2019 is er
weer een Oerfestival vol stoere
en spannende activiteiten! Op
zondag 13 oktober is de grote
festivaldag op Herperduin.
Een dag vol sport en spel in de
natuur, maar ook met theater,
muziek en lekker eten. Voor de
andere dagen is nog van alles
mogelijk om te organiseren.
Iedereen kan meedoen! Wilt
u meedoen? We organiseren
ter voorbereiding een bijeenkomst op donderdag 13 juni
bij De Nistel, Piet Geersdijk 2
in Nistelrode. Ontvangst om
19.30 uur. U bent van harte
welkom! Meld u aan via info@
demaashorst.nl, onder vermelding van ‘Aanmelden inte-

Inspraak- en
informatiebijeenkomsten

17 juni 2019
Inloopbijeenkomst Meanderende Maas

Op maandag 17 juni is een inloopbijeenkomst over het project Meanderende Maas. De bijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis Acropolis, Broeder Everardusplein
1 in Megen.
Er is informatie over de beoordeling van de verschillende alternatieven om de Maas, dijk en
uiterwaarden te verbeteren. Ook kunt u er vragen stellen en uw wensen indienen.

Meanderende Maas

Het project Meanderende Maas gaat de dijk aan de Brabantse zijde tussen Ravenstein en
Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Dat is nodig om
bewoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen overstromingen.
De waterveiligheid vergroten we door de dijk te versterken en de rivier te verruimen. Tegelijkertijd willen we de economie, natuur, recreatie en cultuurhistorie sterker maken. Aan de
Brabantse zijde én aan de Gelderse zijde.
resse Oerfestival 2019’. Zet in
het bericht uw naam, adres en
met hoeveel personen u komt.
Kijk voor meer informatie op

Meer informatie

Op www.meanderendemaas.nl leest u alles over het project. Wilt u graag op de hoogte blijven? Op de website kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief.
www.allemaalmaashorst.nl

Afsluiten Gasstraat Oss
We sluiten één richting van
de Gasstraat in Oss op 14 en
15 juni af voor het verkeer. Dit
vanwege pendelbussen die
gebruik maken van die weghelft. Deze bussen rijden van
en naar de Luchtmachtdagen
op vliegbasis Volkel. De afsluiting is op beide dagen van
07.00 en 20.00 uur. Zo zorgen
we ervoor dat verkeer veilig en

snel kan doorstromen.

Vanaf Molenweg kunt u de
Gasstraat niet inrijden. Dit is
alleen mogelijk voor de vele
pendelbussen. De in- en uitstapzone aan de Gasstraat
kunt u niet gebruiken. Het
P+R-terrein is alleen te bereiken door de Gasstraat in te rijden vanaf de Molenstraat.

Veel bezoekers van de Landmachtdagen komen met de
trein. Zij gebruiken het Centraal Station in Oss als overstaplocatie voor de pendelbussen.
Tientallen pendelbussen gaan
op deze dagen op en neer rijden tussen het station en de
vliegbasis.

www.meanderendemaas.nl

22 jaar bosontwikkeling Herperduin
De fotowerkgroep van het IVN
heeft foto’s gemaakt die laten
zien wat het resultaat is van
22 jaar bosontwikkeling in de
Maashorst en in bosgebied

Wandelen in Herperduin
Wil je graag meer weten over
de bossen in Herperduin? Zondag 16 juni start om 10.30 uur
bij restaurant de Kriekeput
een wandeling van twee uur
in Herperduin. Annemargriet

Lok en Annemieke Meerman,
gastvrouwen in de bossen van
Oss, geven al wandelend uitleg over de werkzaamheden
in het bos. Misschien zien we
de pasgeboren kalfjes. En er

is genoeg te zien zoals sporen
van de das, mierenhopen en
de grazers. We lopen ongeveer
vijf kilometer door bos, over de
zandvlakte, langs het ven en
over de hei. Deelname is gratis.

Herperduin. Deze foto’s kunt u
bewonderen tot vrijdag 5 juli
in de hal van het gemeentehuis. Daar is een tentoonstelling ingericht met de foto’s

van Ineke Vos, Peter Ruijs, Willie den Banken, Janny van Os
en Gerry van Hintum.
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(Avia Truck Oss), voor het veranderen
van een bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
• Verdistraat 87, Gasdrukregelstation
Enexis, 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
• Broekstraat 13, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit, ingediend op
8-5-2019, 1.
• Halve Morgensstraat 19 MZ-19, het
realiseren van een mantelzorgwoning, verzonden op 3-6-2019, 2.
• Heistraat 24, het legaliseren van een
bestaand hekwerk, verzonden op
5-6-2019, 2.
• Heistraat 24, het legaliseren van een
bestaand hekwerk, ingediend op

14-5-2019, 1.
• Julianastraat 34A, het plaatsen van
een dakkapel, ingediend op 4-62019, 1.
• Nieuwe Steeg 6B UNIT (kavel 4), het
plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzonden op 3-6-2019, 2.
• Schriekse Heihoek 619, het verbouwen van een woning, verzonden op
5-6-2019, 2.
• Schriekse Heihoek 627, het verbouwen van de woning, verzonden op
5-6-2019, 2.
• Waatselaarstraat 3, het bouwen van
een hooiopslag, ingediend op 26-42019, 1.
Geffen
• Broekstraat 1, het herbouwen van
de vrijstaande bedrijfswoning, ingediend op 17-5-2019, 1.
• Elst, D 1109, het verbouwen van de
schuren bij een monumentale boerderij, verzonden op 6-6-2019, 2.
• Kraaijeven 1B UNIT, het plaatsen van
een tijdelijke woonunit, ingediend
op 12-4-2019, 1.
• Kraaijeven 1B UNIT, het plaatsen van
een tijdelijke woonunit, verzonden
op 4-6-2019, 2.
• Papendijk 41, het herbouwen van de
woonboerderij met bijgebouwen,
ingediend op 30-4-2019, 1.
Haren
• Lietingstraat 51, het plaatsen van
een stacaravan, verzonden op 3-62019, 2.
Megen
• De Hoef - kavel 1, het bouwen van
een woning (W 39880), ingediend
op 3-6-2019, 1.
• Groenstraat ong., het plaatsen van
een tijdelijke woonunit, ingediend
op 3-6-2019, 1.
Oss
• Euterpelaan 100, Werken met GGO
en verzwakte pathogenen binnen
laboratorium onderwijs, verzonden
op 4-6-2019, 2.
• Foulkesstraat 11, het realiseren van
een aanbouw aan de achterzijde
van de woning, verzonden op 5-6-

2019, 2.
• Galliersweg 7, het realiseren van een
nieuwe entree en bekleding van de
voorgevel van een bedrijfsruimte,
ingediend op 3-6-2019, 1.
• Gezellehof 22, het plaatsen van een
groene erfafscheiding, verzonden op
3-6-2019, 2.
• Habsburgstraat 25, het tijdelijk
plaatsen van camperboxen (verlenging tijdelijke vergunning), verzonden op 28-5-2019, 2.
• Heischeutstraat 54A, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning, ingediend op 5-52019, 1.
• Heuvel 20, het verbouwen van het
pand, verlengd, 1.
• IJzerweg 2 Oss, het bouwen van een
nieuw bedrijfspand, verlengd, 1.
• Lekstraat 14A, de herinrichting/ verbouwing van een deel van hal III
als opslagvoorziening PGS onder
beschermingsniveau 3, voor ADR 8
geclassificeerde producten, alsmede
voor opslag van gereed eindproduct,
en niet ADR geclassificeerde (eind)
producten, ingediend op 29-5-2019,
1.
• Nelson Mandelaboulevard 22, het
plaatsen van een gevelreclame, verzonden op 5-6-2019, 2.
• Oostwal 190, het realiseren van een
terras, ingediend op 25-4-2019, 1.
• Parallelweg 5, Wijziging gebruik
van een bouwwerk en aansluitend
terrein ten behoeve van een supermarkt, verzonden op 5-6-2019, 2.
• Schubertlaan 20, het vervangen van
de gevel, ingediend op 28-5-2019, 1.
• Titus Brandsmalaan 18, het verbouwen van een woonhuis, verzonden
op 6-6-2019, 2.
• Waterlaatstraat 3, het isoleren en
in oorspronkelijke staat herstellen
van de voorgevel, ingediend op 28-52019, 1.
• Woldreef 34, het realiseren van een
oprit, ingediend op 31-5-2019, 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 OostBrabant 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 13 juni zes weken ter inzage. Zorg er voor dat wij de zienswijze
ontvangen voordat de termijn van
inzage is afgelopen. Anders behandelen we uw zienswijze niet. Stuur uw
zienswijze naar:
Gemeente Oss
T.a.v. Hoofd afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Wilt u praten over het ontwerpbesluit? Kom dan naar de hoorzitting.
Een hoorzitting is een gesprek met
mensen die betrokken zijn bij het
besluit. De hoorzitting is gepland op

1 juli om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 26 juni even weten dat u
komt. U moet dat doorgeven aan balie
Bouwen, Milieu en Leefomgeving,
telefoon 14 0412.
4. U kunt beroep instellen
Wij hebben een besluit genomen.
Bent u het daar niet mee eens? Stuur
dan een beroepschrift naar de Rechtbank Oost-Brabant. Een beroepschrift
is een brief waarin staat waarom u
het niet eens bent met het besluit.
Dit heet ‘beroep instellen’. Het beroepschrift moet u binnen zes weken
indienen. Deze termijn start de eerste
dag nadat de stukken ter inzage liggen. Vanaf donderdag 13 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 OostBrabant 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.

OOK GORDON DRAAGT BIJ!
“Je krijgt een advies op maat,

Ravenstein
• Schaafdries 44, het splitsen en aanpassen van bebouwing, verzonden
op 5-6-2019, 2.

daar was ik echt naar op
zoek. De expert heeft me
slimme en reële oplossingen
aangereikt die passen bij

BLIJF UIT DE BUURT VAN
DE EIKENPROCESSIERUPS
VOORKOM KLACHTEN
Probeer direct contact met de brandharen van
de rups en nesten te voorkomen. Als u een
natuurgebied bezoekt, zorg dan voor een goede
bedekking van de hals, armen en benen. Ga niet
op de grond zitten. Contact kunnen klachten
aan de huis, ogen of luchtwegen ontstaan.
Bij hevige klachten of wanneer ze niet snel
overgaan neem contact op met de huisarts.
Kijk op www.ggdhvb.nl of www.oakie.info

RUSPEN IN UW EIGEN TUIN?
Ga niet zelf de rupsen bestrijden,
maar huur een deskundig bedrijf in.

mijn huis en mijn budget.”

Verduurzamen is hot: veel mensen willen
hun huis energiezuiniger maken. Maar waar
begin je? Daar helpt de gemeente Oss haar burgers graag bij. Voor een bedrag van € 75,- brengt
een duurzaamheidsexpert van Brabant Woont
Slim alle maatregelen op het gebied van energie
voor je woning in kaart. Gordon Braicks had daar
wel oren naar en kreeg er geen spijt van.

“Zelf dacht ik bij verduurzamen vooral aan grove
maatregelen, zoals spouwmuurisolatie. Maar
er zijn ook kleine ingrepen die je makkelijk kunt
doorvoeren om energie te besparen. Zo wees
hij me op de voordelen van een gordijn voor
de voordeur. Hij keek dus gericht naar slimme
verbeteringen waarmee we snel veel energie
kunnen besparen. En dus ook kosten.”

Zo’n duurzaamheidsexpert komt persoonlijk bij
je langs. Tijdens een ronde door het huis ziet
en noteert hij waar de kansen liggen om een
woning te verduurzamen. In jouw persoonlijke
adviesrapport staan alle maatregelen op het
gebied van energiebesparing die je in jouw huis
zou kunnen treffen. “En dat kan verrassende
oplossingen en tips opleveren”, vertelt Gordon.

Aan de slag!
Via Brabantwoontslim.nl kun je een afspraak
maken met een adviseur. Die komt voor €75,bij je langs voor advies op maat!

www.brabantwoontslim.nl
jouw gids in groener wonen

RUPSEN IN DE OPENBARE RUIMTE?
Bel met de gemeente 14 0412.
WAT DOET DE GEMEENTE?
Als we weten dat er nesten zitten worden
deze weggehaald door ze weg te zuigen.
Ook hangen we 60 speciale nestkasten
voor koolmezen op in Herpen. De koolmees
houdt van de eikenprocessierups.

Volg ons op Twitter:

@GemeenteOss

