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Overzichtnummer 20, woensdag 13 mei 2020
sluitingsdagen 2020

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.

Duurzaamheidsplein Oss
(particulieren)

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

Compostering

Schrijf je in voor de online thematour!

Vanaf de bank op bezoek
bij een duurzaam huis
Heb je interesse in duurzaam
wonen en wil je weten hoe
je dat kunt aanpakken? Dan
krijg je in mei de unieke kans
om via videoverbinding binnen te kijken in een duurzaam
huis. Mundel van Wezenbeek
en Stefan van der Velden uit
Oss geven op 19 en 23 mei een
online thematour in hun huis.
Daarin geven zij uitleg over
hun duurzame maatregelen,
zoals de warmtepomp, balansventilatie en isolatie. Wil je
meekijken? Schrijf je dan in via
www.duurzamehuizenroute.
nl/thematours.
Dinsdag 19 mei om 19.30 uur
De familie van der Velden renoveerde haar jaren ’70-woning
tot energiezuinig huis. Zo is
de woning geïsoleerd, voorzien van een hybride warmtepomp en liggen er zonnepanelen op het dak. ‘Door alle
tegengestelde adviezen is het
niet altijd makkelijk keuzes te

maken,’vertelt Stefan. Door op
dinsdagavond 19 mei zijn ervaringen te delen, wil hij anderen graag op weg helpen.

zonnepanelen. Tijdens de online thematour neemt zij gasten mee in haar stappenplan
voor de woning.

Zaterdag 23 mei om 14.00 uur
Op 23 mei kun je ook binnenkijken bij huiseigenaar Mundel van Wezenbeek. Zij heeft
allerlei
energiebesparende
maatregelen toegepast in
haar bungalow, zoals isolatie,
centrale balansventilatie en

De online thematours
In heel Nederland zijn er dit
voorjaar online thematours.
Het is een alternatief voor
de reguliere thematours van
de Nationale Duurzame Huizenroute. Normaal ga je dan
op bezoek bij een duurzame
woning. Via videoverbinding
geven huiseigenaren een presentatie over de duurzame
maatregelen. Je krijgt de kans
om in gesprek te gaan met de
huiseigenaar om tot een plan
te komen voor jouw eigen
woning. Per online thematour
zijn acht plekken beschikbaar.
Binnenkort organiseren we
nog een derde online thematour in Oss.

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging

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.

13 april 2020
27 april 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
22 mei 2020
1 juni 2020
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Kappen en
snoeien bomen
Maak altijd een afspraak!

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

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

Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

www.duurzamehuizenroute.nl/
thematours

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

Kappen 3 bijzondere bomen in voor de omgeving. We planten
de buurt van Kasteel Oijen
nieuwe bomen op die plekken.
Het college van burgemees- De bomen maken namelijk
of bel
14 0412
ters www.oss.nl/afspraken
en wethouders heeft
een
onderdeel uit van een laanontheffing verleend voor het structuur.
verwijderen van 3 bijzondere
bomen aan de Oijense Boven- Flink snoeien van 3 bijzondere
dijk in Oijen. Deze bomen bomen in Maren-Kessel en
staan in de buurt van het Kas- Lithoijen
teel Oijen.
Het college van burgemeesUit inspectie door een boom- ter en wethouders heeft ook
verzorger is gebleken dat de een vergunning verleend voor
www.oss.nl/afspraken
of worbel 14 0412
bomen
gevaarlijk zijn. De
het flink snoeien van 3 bijzontels van de bomen zijn heel dere bomen. Deze staan in de
erg rot. Hierdoor is de kans Marense Dijk (in de nabijheid
groot dat ze omvallen. Gezien van nr. 22) in Maren-Kessel en
het directe gevaar voor de Prelaat van de Bergplein (in
omgeving heeft het college de nabijheid van nr. 2-4) in
besloten om de bomen, voor- Lithoijen. Deze bomen verkeuitlopend op de ontheffing, te ren in een slechte staat. Door
verwijderen. Hierdoor vormen deze bomen flink te snoeien,
de bomen geen gevaar meer verlengen we hun levensduur.

Naar de gemeente?
Maak alt ijd een afspraak!

Raad en Daad
AGENDA ADVIESCOMMISSIE RUIMTE
Op 14 mei 2020 vergadert de adviescommissie Ruimte. De
vergadering begint om 19.30 uur en is digitaal.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Motie extra betaalbare koopwoningen in Oijense Zij
Noord
• Vaststelling bestemmingsplan Achterstraat – Langestraat Dieden
• Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen
AGENDA ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BESTUURLIJK
Op 14 mei 2020 vergadert adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De vergadering begint om 19.30 uur en is digitaal.
Op de agenda staat Nieuwe strategie agenda’s regionale
samenwerking 2030.
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/gemeenteraad. U kunt ze ook op een
later moment bekijken. Op de website vindt u ook alle vergaderstukken.
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

VERORDENING JEUGDHULP EN
NADERE REGELS JEUGDHULP
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat in de
vergadering van de raad van 16 april
2020 is vastgesteld de Verordening
jeugdhulp Oss 2020.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 10 maart 2020
de Nadere regels jeugdhulp Oss 2020
vastgesteld. Deze nadere regels zijn
een uitwerking van de gemeentelijke
verordening jeugdhulp.
De verordening en nadere regels
jeugdhulp beschrijven hoe de
gemeente omgaat met aanvragen in
het kader van de Jeugdwet. De verordening en nadere regels zijn ingegaan
op 1 april 2020.
Inzage
De verordening en nadere regels
jeugdhulp liggen met ingang van 13
mei 2020 gedurende 12 weken ter
inzage bij de balie van Publieksvoorlichting in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van
maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 16.00 uur en donderdagavond tot
20.00 uur. Telefonisch op werkdagen
bereikbaar tot 17.00 uur, telefoon 14
0412.
De Verordening Jeugdhulp Oss 2020 is
ook te bekijken op:
• www.overheid.nl (lokale regelingen)
• www.oss.nl/verordeningen
De Nadere regels jeugdhulp Oss 2020
zijn ook terug te vinden op www.oss.
nl/beleidsnotas

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Herpen
• Berghemseweg 18, Tuinbouwbedrijf
L. Uijen, voor het veranderen van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Oss
• Friezenweg 5, Deponti B.V., voor het
veranderen van een bedrijf. Melding
Activiteitenbesluit.
Het is niet mogelijk om tegen de melding bezwaar te maken.
De melding kunt u wel inzien. Heeft
u nog vragen of wilt u een afspraak
maken neem dan contact met ons op:
14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.

Omgevingsvergunning
‘HET BOUWEN VAN 4 WONINGEN
AAN HET INDUSTRIEPARK-OOST EN
1 VRIJSTAANDE WONING AAN DE
SCHADEWIJKSTRAAT IN OSS’
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben op 6 mei 2020 een
omgevingsvergunning als bedoeld
in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht verleend. Met deze
vergunning wijken wij, gedeeltelijk,
af van het bestemmingsplan ‘Schade-

wijk Oss 2015’. Hieronder staat wat dit
betekent. Ook leest u wat u kunt doen
als u het niet eens bent met de omgevingsvergunning.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke
functies 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. Past
een bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan kunnen wij daaraan soms toch meewerken. Met een
omgevingsvergunning wijken wij dan
af van het bestemmingsplan.
Waar gaat de
omgevingsvergunning over?
Met de omgevingsvergunning wijken wij af van het bestemmingsplan
‘Schadewijk Oss 2015’. Dit doen wij om
de nieuwbouw van 4 rijwoningen aan
het Industriepark-Oost mogelijk te
maken.
De omgevingsvergunning
wijkt niet af van de ontwerp
omgevingsvergunning
Van donderdag 12 maart 2020 tot
en met woensdag 22 april 2020 kon
u reageren op het ontwerp van de
omgevingsvergunning. Er zijn binnen
deze termijn geen reacties ingediend.
De verleende omgevingsvergunning
is niet gewijzigd ten opzicht van de
ontwerp omgevingsvergunning.
U kunt de omgevingsvergunning
bekijken
U kunt van donderdag 14 mei 2020 tot
en met woensdag 24 juni 2020 de volgende stukken bekijken:
• de omgevingsvergunning
• de onderbouwing van de omgevingsvergunning
• het bouwplan
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.
Zie voor de actuele openingstijden
de website www.oss.nl.
De bronbestanden van de omgevingsvergunning zijn digitaal beschikbaar
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van de
omgevingsvergunning is
NL.IMRO.0828.OVindustriepoost-VG01
Wat kunt u doen als u
het niet eens bent met de
omgevingsvergunning?
Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen
dat u een brief (een ‘beroepschrift’)
stuurt aan de Rechtbank Oost-Brabant. Daarin legt u uit waarom u het
er niet mee eens bent. U kunt dit doen
van vrijdag 15 mei 2020 tot en met
donderdag 25 juni 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij de omgevingsvergunning, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op de ontwerp
omgevingsvergunning. 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 de
omgevingsvergunning in vergelijking met de ontwerp omgevingsvergunning.
U stuurt uw beroepschrift aan:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
2500 MA ’s-Hertogenbosch
Stelt u uiterlijk 25 juni 2020 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost-Brabant vragen om een voorlopige voorziening
te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over uw beroep. De Rechtbank 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.rechtspraak.nl leest
u meer over het indienen van een
beroepschrift en hoeveel dit kost.
Wanneer treedt de
omgevingsvergunning in werking?
De omgevingsvergunning treedt
in werking op 26 juni 2020. Maar
hij treedt nog niet in werking als er
iemand vóór 26 juni 2020 een verzoek
om voorlopige voorziening indient. De
inwerkingtreding hangt dan af van de
uitspraak van de Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer J. Groenland
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, of de heer J. van den Heuvel van
de afdeling Vergunningen Toezicht en
Handhaving via telefoonnummer 14
0412.
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
• Harenseweg 14 (na)-14-14A-14B-14C14D-14E-14F-14G-14H-14J-14K-14L14M-14N-14P-14R-14S, het verbouwen
van een bedrijfsgebouw ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten, verzonden op 7-5-2020, 2.
• kavel 1059, Zonnebloem, het plaatsen van een tijdelijke woonunit,
ingediend op 30-4-2020, 1.
• Osseweg 83, gebruik paviljoen voor
andere activiteiten (in samenwer-

king met Kompas), verzonden op
4-5-2020, 2.
• Speenkruid 34, het plaatsen van een
erker, ingediend op 3-5-2020, 1.
• St. Willibrordusstraat 40, het moderniseren van de antenne-installatie ,
ingediend op 1-5-2020, 1.
• Zonnebloem 11, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit, verzonden op
7-5-2020, 2.
• Zonnebloem 2, kavel 1057, het bouwen van een woning, ingediend op
2-5-2020, 1.
• Zonnebloem 4, het bouwen van een
woning en het aanleggen van een
uitrit, verzonden op 4-5-2020, 2.
• Zonnebloem, kavel 1053, het bouwen
van een woonhuis, ingediend op
29-4-2020, 1.
Dieden
• Achterstraat 2, het verbouwen van
een woonboerderij, ingediend op
30-4-2020, 1.
• Langestraat 10, het verlengen van
het tijdelijk plaatsen van een woonunit, verzonden op 4-5-2020, 2.
• Langestraat 10, het verlengen van
het tijdelijk plaatsen van een woonunit, ingediend op 27-4-2020, 1.
Geffen
• De Gement 3, het realiseren van
een kinderatelier in een bestaand
gebouw, verlengd, 1.
• Kraaijeven 3, het bouwen van een
vrijstaand bijgebouw, verzonden op
4-5-2020, 2.
Herpen
• Engelbeemd 49, het bouwen van
een woonhuis, verzonden op 4-52020, 2.
Lithoijen
• Marense Dijk, Prelaat van de Bergplein, het kandelaberen (flink snoeien) van 3 waardevolle bomen, verzonden op 7-5-2020, 2.
Macharen
• Hoogstraat 13A, bouw van een bijgebouw, ingediend op 6-5-2020, 1.
Megen
• Dr. Baptiststraat 11, het bouwen van
een schuur met overkapping en een
gevelwijziging van de woning, verzonden op 7-5-2020, 2.
• Meerstraat 22S, het plaatsen van
een reclamebord, verzonden op 7-52020, 2.
• Meerstraat 22S, het plaatsen van
een reclamebord, ingediend op 6-52020, 1.
• Torenstraat 2, het planologisch splitsen van een woning met bedrijf tot
twee burgerwoningen., verzonden
op 7-5-2020, 2.
• Torenstraat 2, het planologisch splitsen van een woning met bedrijf tot
twee burgerwoningen., ingediend
op 28-4-2020, 1.
Oijen
• Lutterweg 7-9, het wijzigen van de
bedrijfswoningen tot plattelandswoningen, verzonden op 7-5-2020, 2.
• Oijense Bovendijk , het kappen van
drie waardevolle bomen, verzonden
op 7-5-2020, 2.
• Wethouder Smitsstraat 11, het plaatsen van een tuinhuisje, ingediend
op 5-5-2020, 1.
Oss
• Acacialaan 8, het bouwen van een
berging , ingediend op 29-4-2020, 1.
• Angelenweg 77, omzetten tijdelijke
omgevingsvergunning (W 28720),
ingediend op 20-4-2020, 1.
• Brucknerlaan 10, de verbouw/uitbreiding van het woonhuis en de
bouw van een bijgebouw , ingediend op 1-5-2020, 1.
• Dr. Hermanslaan 14, het plaatsen

van zonnepanelen op het achterdakvlak, ingediend op 4-5-2020, 1.
• Dr. Hermanslaan 14, het plaatsen
van zonnepanelen op het achterdakvlak, verzonden op 7-5-2020, 2.
• Euterpelaan 3A, het plaatsen van
een tijdelijke unit, ingediend op 1-52020, 1.
• Heischeutstraat 11 / Verlengde Heischeutstraat 11, het verbouwen van
de woning, ingediend op 6-5-2020, 1.
• Heuvel 22C-22C-22D 1-22D 2-22D
3-22D 4-22D 5-22D 6-22D 7, het realiseren van 7 appartementen, verzonden op 4-5-2020, 2.
• IJsselstraat 3, het realiseren van een
overkapping, ingediend op 1-5-2020,
1.
• Irenelaan 1, het realiseren van een
oprit en schutting in de achtertuin,
ingediend op 22-4-2020, 1.
• Kloosterstraat 23 Oss (Kantsingel kv
E), het bouwen van een bedrijfspand
met kantoor, verzonden op 7-5-2020,
2.
• Landweerstraat Zuid 93A, aanvraag
splitsing bedrijfspand, verzonden op
7-5-2020, 2.
• Oijenseweg 284, het gewijzigd uitvoeren van een verleende omgevingsvergunning , ingediend op 1-52020, 1.
• Raadhuislaan 105, transformatie
van de begane grond van het voormalige kantoorgebouw tot 6 appartementen, ingediend op 17-4-2020, 1.
• Ruwaardstraat 15, het plaatsen van 2
noodlokalen, verzonden op 7-5-2020,
2.
• Spitsbergerweg/Oijenseweg ongenummerd, het kappen van bomen,
het aanleggen van een fietspad en
het veranderen van enkele uitwegen, verlengd, 1.
• Vorstengrafdonk 41, het realiseren
van een parkeerplaats voor laden en
lossen, ingediend op 7-5-2020, 1.
• Willibrordusweg 180, het plaatsen
van een gedeeltelijke erfafscheiding
van een terrein , ingediend op 5-52020, 1.
Teeffelen
• Rotsestraat 6A, het plaatsen van
lichtmasten en het aanleggen van
een paardenrijbak en longeercirkel,
ingediend op 6-5-2020, 1.
Kern
• Hoogstraat 13, het bouwen van een
bijgebouw, ingediend op 6-5-2020, 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 14 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
1 juni om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 27 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 14 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.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss

