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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

nummer 20, woensdag 15 mei 2019

Donderdag 6 juni

Duurzaam Wonen Spreekuur

Dit spreekuur in het gemeentehuis en is gratis.
Eerste donderdag van de
maand
Op de eerste donderdag van
de maand is er een Duurzaam
Wonen Spreekuur. In een
gesprek van een half uur geeft
de adviseur terugkoppeling op
jouw vraag over uw woning.
Of het nu om isoleren of om
zonnepanelen gaat, jouw
overwegingen kun je aan deze
expert voorleggen.
De spreekuren zijn op de volgende donderdagen: 4 juli, 1
augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 12 december.

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.

Lage energiekosten en stroom
besparen willen we allemaal.
Maar hoe doe je dat? Wat is
mogelijk met jouw woning?
Wat kun je nu doen met het
oog op de toekomst? Waar
moet ik beginnen met iso-

leren, leggen van zonnepanelen? Met deze vragen kan
de adviseur van energieloket
Brabant Woont Slim jou helpen. Op donderdag 6 juni van
18.00 – 20.00 uur is er een
Duurzaam Wonen Spreekuur.

Vooraf inschrijven
Voor het spreekuur moet je je
inschrijven, dat kan tot dinsdag 4 juni op www.brabantwoontslim.nl/spreekuuross.
www.brabantwoontslim.nl

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.

Werk aan de weg
Asfaltonderhoud Oss en kernen
De gemeente Oss laat de volgende weken onderhoud uitvoeren aan een aantal asfaltwegen. Op tijd repareren verzekert een probleemloos, veilig wegdek voor de komende
winterperiode. Een overzicht van de werkzaamheden:
Van 20 t/m 24 mei 2019 werken we aan:
• Vivaldistraat in Oss
• Voetpaden rondom SlowCare Het Elzeneindhuis (Elzeneind)
• Voetpad tussen Da Costatraat en SlowCare
• Voetpad Kromstraat bij pastorie
Van 27 t/m 31 mei 2019 werken we aan:
• Heihoeksingel tussen rotonde het Woud en Cereslaan
• Rotonde het Woud
• John F. Kennedybaan van Amsteleindstraat tot de Ussenstraat
• Burchtplein (ingang vanaf Koornstraat)
Planning
Werken met asfalt is hangt erg afvan het weer. Bij goed
weer schuiven we de planning wat naar voren. Bij regen
loopt de planning uit.
Meer informatie
Wilt u meer weten neem dan gerust contact op met de
heer J. Voets van de gemeente Oss, telefoon 14-0412.
Voor een overzicht van alle werkzaamheden aan de
weg kijk op onze website.
www.oss.nl/werkaandeweg

Onder d’n Plag krijgt 1600 euro van het Oranjefonds
Het Oranje Fonds heeft een
bedrag van 1600 euro toegekend aan gemeenschapshuis
Onder d’n Plag in Demen. Dit
bedrag is bedoeld als bijdrage
voor de vervanging van een
aantal stoelen en tafels in de
barzaal en het klein café van
het gebouw.
Gemeenschapshuis
Onder
d’n Plag is een ontmoetings-

plek en sportaccommodatie voor de inwoners van de
dorpskernen Demen, Dieden, Deursen-Dennenburg
en Neerlangel. Onder d’n
Plag bestaat sinds 2012. Het
gebouw is indertijd deels
ingericht met een restant
van de inventaris van het
vroegere gemeenschapshuis
de Vlaam en afgedankte

inventaris uit andere bronnen. Na 6 jaar zijn een deel
van de tweedehands stoelen
en tafels aan vervanging toe.
Ook is er behoefte aan meer
zitcomfort voor de oudere
doelgroep van Onder d’n Plag.
Dankzij de toekenning van
de subsidie door het Oranje
Fonds kan Onder d’n Plag nu
stoelen en tafels aanschaffen

die de barzaal en het klein
café nog gezelliger maken en
geschikt zijn voor jong en oud.
Een mooie bijdrage aan deze
belangrijke ontmoetingsplek
voor de inwoners van de dorpen, vindt het bestuur.
Over het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds streeft
ernaar dat niemand zich bui-

tengesloten voelt en iedereen
mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het
jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar
verbinden. Die steun bestaat
uit geld, aandacht en advies.
Koning Willem-Alexander en
koningin Máxima zijn het
beschermpaar van het Oranje
Fonds.
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

BEKENDMAKING
BELASTINGVERORDENING 2019
Burgemeester
en
wethouders
maken bekend dat de gemeenteraad
op 12 april 2019 heeft vastgesteld:
1. De verordening Parkeerbelasting
Oss 2019
Deze belastingverordening treedt in
werking op 1 juli 2019.
Het besluit ligt gratis ter inzage
bij de afdeling Publiekszaken van
gemeente Oss, geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 16.00 uur. Op verzoek kunt u een
afschrift van het besluit krijgen. De
verordening is ook te raadplegen op
www.oss.nl/verordeningen

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:
Maren-Kessel
• Kermismarkt, in de Kerkhofstraat, 3
mei 2019. Het evenement is op 30
juni 2019 van 12:00 uur tot 18:00
uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Geffen
• Gildekringdag 2019, terrein aan
de Papendijk, 15-5-2019. Het evenement is op 26 mei 2019 van 08:00
uur tot 23:00 uur.
Oss
• Osse Talentcup, Amsteleindstraat
25, 16-5-2019. Het evenement is
op 30 mei 2019 van 17:00 uur tot
00:00 uur, 31 mei 2019 van 00:00
uur tot 23:59 uur.
• Citogala 2019, Eikenboomgaard 8,
16-5-2019. Het evenement is op 25
mei 2019 van 18:30 uur tot 20:30
uur.
• Techniekdag Oss, Merwedestraat
15, 16-5-2019. Het evenement is op
25 mei 2019 van 10:00 uur tot 16:00
uur.
• Intocht gala 2019 van Het Hooghuis , locatie Stadion, Mondriaanlaan 6, 16-5-2019. Het evenement
is op 24 mei 2019 van 19:00 uur tot
00:00 uur.
• Bourgondival Van Streek, Oijenseweg 284, 14-5-2019. Het evenement
is op 31 mei 2019 van 19:00 uur tot
01:00 uur, 1 juni 2019 van 11:00 uur
tot 01:30 uur.
• Muziekboulevard 2019, Kerkstraat,
21-5-2019. Het evenement is op 30
mei 2019 van 16:00 uur tot 24:00
uur.
• Muziekboulevard 2019, Peperstraat, 21-5-2019. Het evenement is
op 30 mei 2019 van 12:00 uur tot
24:00 uur.
• In de Hemel, Muziekboulevard
2019, Eikenboomgaard, 21-5-2019.
Het evenement is op 30 mei 2019
14:00 uur tot 24:00 uur.
• Muziekboulevard 2019, Heuvel,
21-5-2019. Het evenement is op 30
mei 2019 van 12:00 uur tot 24:00
uur.
• Muziekboulevard 2019 (Rebel),
Begijnenstraat, 21-5-2019. Het evenement is op 30 mei 2019 van 12:00
uur tot 24:00 uur.
• Muziekboulevard 2019 (Bar ’t
Huukske), Oostwal, 21-5-2019. Het
evenement is op 30 mei 2019 van
13:00 uur tot 23:30 uur.
• Muziekboulevard 2019 (Groene
Engel), Kruisstraat, 21-5-2019. Het
evenement is op 30 mei 2019 van
15:00 uur tot 24:00 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 OostBrabant. 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.

Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT NIEUWE
FYSIEKE AFSLUITING DOORGAAND
VERKEER EN INTREKKING
GESLOTENVERKLARING OUDE
ROGKAMP TE HERPEN
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Oss hebben besloten
het onverharde pad de Oude Rogkamp in Herpen halverwege fysiek
af te sluiten voor doorgaand verkeer.
De geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer wordt ingetrokken,
daarmee blijven de aanliggende
landbouwpercelen bereikbaar voor
landbouwverkeer.
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 22 mei 2019 kan iedereen het
verkeersbesluit inzien bij de balie
Publieksvoorlichting. Het besluit
ligt daar zes weken ter inzage. De
balie Publieksvoorlichting zit 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 en op donderdag tot 20.00
uur open.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n
brief heet een bezwaarschrift. U kunt
alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u
heeft. Het bezwaarschrift moet u
binnen zes weken naar de gemeente
sturen, dus voor 3 juli 2019. Heeft u
een elektronische handtekening
(DigiD) of eHerkenning? Dan kunt
u het bezwaarschrift digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.oss.
nl, bij het digitale loket en zoek op
‘bezwaarschrift indienen’. U kunt uw
bezwaarschrift ook per post opsturen. U richt het bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en
wethouders van Oss
t.a.v. hoofd afdeling IBOR
Postbus 5
5340 BA Oss.
Wat schrijft u in ieder geval in het
bezwaarschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar maakt
• Een uitleg waarom u bezwaar
maakt.
Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het
besluit geldig. Kunt u aantonen dat
het besluit meteen grote gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het
besluit nog niet mag ingaan. U kunt
een voorlopige voorziening alleen
aanvragen als u ook bezwaar maakt
bij de gemeente. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt
u dan een brief aan de Voorzienin-

genrechter van de Rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n brief heet
een verzoekschrift.
Wat schrijft u in ieder geval in het
verzoekschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt
• Bij het verzoekschrift moet u ook
een kopie van uw bezwaarschrift
aan de gemeente meesturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Inrichting
Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de
heer J. Peters, gebiedsbeheerder, telefoon 14 0412.
VERKEERSBESLUIT
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
OP KENTEKEN TE OSS
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oss hebben besloten om
op de volgende lokaties gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aan
te leggen.
• Oude Kerkstraat 70 te Oss met kenteken 80-LT-FR;
• Vinkenstraat 38 te Oss met kenteken 82-XL-KS;
• Kroezel 64 te Oss met kenteken
88-TF-ZH;
• Brabantstraat 17 te Oss met kenteken 6-TJL-24;
• Teugenaarsstraat 1B te Oss met
kenteken 11-SL-JZ;
• Begijnenstraat 109 te Oss met kenteken 10-LB-DS;
• Appelhof 24 te Oss met kenteken
98-XNJ-9;
• Oosthaag 33 te Oss met kenteken
5-XKP-97;
• Waterstraat 6A te Herpen met kenteken 92-RL-KD;
• Kruisstraat 70G te Oss met kenteken 25-TV-NX;
• Leygraaf 88 te Oss met kenteken
60-PB-XG;
Waar kunt u dit besluit inzien?
Vanaf 22 mei 2019 kan iedereen het
verkeersbesluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes
weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit 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 en
op donderdag tot 19.00 uur open.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n
brief heet een bezwaarschrift. U kunt
alleen een bezwaarschrift schrijven
als het besluit gevolgen voor u heeft.
Het bezwaarschrift moet u binnen
zes weken naar de gemeente sturen, dus voor 03 juli 2019. U richt het
bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en
wethouders van Oss
t.a.v. hoofd afdeling IBOR
Postbus 5
5340 BA Oss.
Wat schrijft u in ieder geval in het
bezwaarschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar maakt
• Een uitleg waarom u bezwaar
maakt.
Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het
besluit geldig. Kunt u aantonen dat
het besluit meteen grote gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het
besluit nog niet mag ingaan. U kunt
een voorlopige voorziening alleen
aanvragen als u ook bezwaar maakt
bij de gemeente. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt
u dan een brief aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n brief heet
een verzoekschrift.
Wat schrijft u in ieder geval in het
verzoekschrift?
• Uw naam
• Uw adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt
• Bij het verzoekschrift moet u ook
een kopie van uw bezwaarschrift
aan de gemeente meesturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit verkeers-

besluit? Dan kunt u contact opnemen met de BackOffice, afdeling
Inrichting Beheer Openbare Ruimte
(IBOR), telefoon 14 0412.

Bestemmingsplannen
OMGEVINGSVERGUNNING
EN BESLUIT HOGERE WAARDE
‘RAADHUISLAAN 11-13 IN OSS’
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben op 14 mei 2019 een
omgevingsvergunning als bedoeld
in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht verleend. Burgemeester en wethouders van Oss
hebben op 14 mei 2019 een hogere
waarde vastgesteld. Hieronder staat
wat dit betekent. Ook leest u wat u
kunt doen als u het niet eens bent
met de omgevingsvergunning of de
hogere waarde.
Wat is een bestemmingsplan?
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. Past een bouwplan niet in
het bestemmingsplan? Dan is medewerking soms toch mogelijk. Dit kan
door af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning.
Waar gaat de
omgevingsvergunning over?
Met de omgevingsvergunning wijken wij af van het bestemmingsplan
‘Centrum-Oss-2013’. Dit doen wij om
20 appartementen op de verdiepingen en verschillende functies op de
begane grond mogelijk te maken
aan de Raadhuislaan 11-13 in Oss.
Wat houdt het besluit hogere
waarde in?
De Wet geluidhinder regelt hoeveel
geluid er bij woning 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.
De omgevingsvergunning laat aan
de Raadhuislaan 11-13 in Oss 20
appartementen op de verdiepingen
en verschillende functies op de begane grond toe. Voor deze ontwikkeling
veroorzaakt het wegverkeer op de
Raadhuislaan te veel geluid. Uit het
akoestisch onderzoek blijkt dat de
voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai wordt overschreden.
De maximale grenswaarden worden
niet overschreden. Burgemeester en
wethouders willen de nieuwbouw
woning toestaan.
U kunt de omgevingsvergunning en
het besluit hogere waarde bekijken
U kunt van donderdag 23 mei 2019
tot en met woensdag 3 juli 2019 de
volgende stukken bekijken:
• de omgevingsvergunning
• de onderbouwing van de omgevingsvergunning
• het bouwplan
• het besluit van burgemeester en
wethouders over de hogere waarde
U kunt deze stukken bekijken 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.
U kunt de omgevingsvergunning
en de onderbouwing van de omgevingsvergunning ook bekijken op de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden van de omgevingsvergunning
zijn
digitaal
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het
identificatienummer
van
de
omgevingsvergunning
is
NL.IMRO.0828.PBraadhsln1113-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 donderdag 23 mei 2019 tot
en met woensdag 3 juli 2019.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij de omgevingsvergunning, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op de ontwerpomgevingsvergunning. Hebt u niet
gereageerd? Dan kunt u soms toch

Wijk- en Dorpsraad
Wijkraad Ruwaard
Op maandag 27 mei 2019 vergadert bovenstaande wijkraad.
De vergadering begint om 19.30 uur en is in d’n Iemhof, zaal
5 (boven).
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening					
2. Mededelingen 				
3. Spreekrecht bewoners				
4. Vaststellen agenda 				
5. Politie aan het woord				
6. Stand van zaken rondom SlowCare | Lucian van Heumen
7. Verslag wijkraadsvergadering 18 maart 2019
8. Actualiteit
9. De werkgroepen:					
a. Midzomerfestijn (Els)
b. BuurtWerkt (Gertruud en Erik)
c. Buurtpreventie (Gertruud en Erik)
10. Stand van zaken SlowCarepad door Erik en Gertruud
11. Kwartiermaker nieuwe Iemhof mevr. Christel Hoogland
12. Rucrea aan het woord				
13. De wijk professionals aan het woord		
14. Rondvraag					
15. Sluiting						
				
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de voorzitter.
WIJKRAAD OSS NOORD-WEST
Op donderdag 23 mei vergadert de bovenstaande wijkraad. De
vergadering begint om 20:00 uur in wijkcentrum De Bonte
Hoef, De Vlasakkers 9 in Oss.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Politie
2. Preventieteam
3. Notulen Openbare Vergadering 21 maart 2019
4. Spreekrecht
5. Wijkstichting
6. Gemeente Oss
7. Wijkraad
8. Rondvraag
9. Borrel
Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de voorzitter, of op wijkraadossnoordwest@gmail.com

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 ontwerpomgevingsvergunning.
U stuurt uw beroepschrift aan:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
2500 MA ’s-Hertogenbosch
Stelt u uiterlijk 3 juli 2019 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.
Wat kunt u doen als u het niet
eens bent met het besluit hogere
waarde?
Bent u het niet eens met 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 waarom u het er niet
mee eens bent. U kunt dit doen van
donderdag 23 mei 2019 tot en met
woensdag 3 juli 2019.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het besluit hogere
waarde, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op 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.
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 3 juli 2019 beroep in?
Dan kunt u de Voorzieningenrechter

van de Afdeling bestuursrechtspraak
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 de
omgevingsvergunning en het
besluit hogere waarde in werking?
De omgevingsvergunning en het
besluit hogere waarde treden in
werking op donderdag 4 juli 2019.
Maar ze treden nog niet in werking
als er iemand vóór 4 juli 2019 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 A. Everaers
van de afdeling Vergunning, Toezicht
en Handhaving of met mevrouw L.
den Exter van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer
14 0412.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘PARTIËLE HERZIENING 4
BEDRIJVENTERREINEN ELZENBURGDE GEER-OSS-2011’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening
4 Bedrijventerreinen ElzenburgDe Geer-Oss-2011’. Hieronder staat
waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Ook leest u hoe u kunt
reageren.
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
Vervolg op pagina 3
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Dorpsgesprek op 26 juni

toelichting staat wat u kunt doen.
Hebt u vragen? Bel dan naar balie
Bouwen, Milieu en Leefomgeving,
telefoon 14 0412.

Denk en praat mee over
dorpshart Geffen

Geffen hoort alweer een aantal jaren bij de gemeente Oss.
Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn
functie heeft verloren. Graag
willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis.
Het dorpsplein betrekken we
ook in de plannen. Wat zijn
de wensen en ideeën van de
Geffenaren daarover? Denk
en praat mee! We nodigen u
van harte uit voor het derde
dorpsgesprek op woensdag
26 juni om 19.30 uur in MFC
De Koppellinck. In dit laatste
dorpsgesprek presenteert ontwerpbureau LOS Stadomland
het uiteindelijke voorkeursscenario. Ook hierop kunt u weer
uw reactie geven.
Programma op 26 juni
19.00 uur: Inloop
19.30 uur:	Presentatie voorkeursscenario
20.00 uur:	In groepen reactie
geven op het voorkeursscenario

Tweede dorpsgesprek
Het tweede dorpsgesprek over
het dorpshart in Geffen op 15
mei is weer goed bezocht. Zo’n
80 Geffenaren bespraken drie
scenario’s over het dorpshart
in Geffen. Ontwerpbureau LOS
Stadomland presenteerden:
1. het Pittoreske plein
2. een Wervelend park
3. het Prettig plantsoen en
dorpsplein.
Tijdens de avond gaven inwoners hun ideeën daarover en
presenteerden dat aan elkaar.
Was u er op 15 mei niet bij? U
kunt de scenario’s bekijken op
https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/ en uw reactie
geven. Dat kan tot 9 juni 2019.
Gemeente Oss werkt voor
dit project nauw samen met
Dorpsraad Geffen.
Het uiteindelijke plan met
begroting leggen we eind 2019
voor aan het college van B&W
en gemeenteraad.
https://dorpshartgeffen.
losstadomland.nl/

Geef uw mantelzorger
een cadeau!
Ontvangt u mantelzorg en wilt
u diegene bedanken? Dan kunt
u een mantelzorgcompliment
aanvragen bij de gemeente.
Het
mantelzorgcompliment
is een VVV-cadeaukaart van
€ 50 die u zelf aan uw mantelzorger geeft.
Wat is een mantelzorger?
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een
naaste met een ziekte of beperking. Meestal is een mantelzorger een familielid, vriend
of kennis. Mantelzorg kan zijn:
huishoudelijke hulp, toezicht
en gezelschap, begeleiding bij
het vervoer of de administratie.
Maar er zijn ook mantelzorgers

die helpen bij het douchen,
aankleden en naar de wc gaan.
Hoe kunt u uw mantelzorger
bedanken?
Ga naar www.oss.nl/mantelzorgcompliment om het mantelzorgcompliment voor 2019
aan te vragen. Dit kan tot en
met 31 december 2019. U kunt
als inwoner van de gemeente
Oss één mantelzorgcompliment aanvragen. Ga naar de
website voor de voorwaarden.
Hebt u geen internet?
Dan kunt u een papieren aanvraagformulier ophalen bij de
publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss.

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.

Vervolg van pagina 2
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.
Waar gaat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële
Herziening 4 Bedrijventerreinen
Elzenburg-De Geer-Oss-2011’ over?
Het
ontwerpbestemmingsplan
‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’
gaat over het vergroten van de
oppervlakte van de kantoorfunctie
op de locatie Veersemeer 4 in Oss,
kadastraal bekend als gemeente
Berghem, sectie D, nummer 1634. Het
plangebied valt binnen het bedrijventerrein Elzenburg - De Geer in
Oss.
U kunt het
ontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 23 mei tot en
met woensdag 3 juli 2019 de volgende stukken bekijken:
• het ontwerpbestemmingsplan
• andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting en onderzoeksrapporten
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 ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
HZ4elznbrgross2011-ON01.
U kunt reageren op het
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 23
mei tot en met woensdag 3 juli 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 de heer A. Pogosian van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur
dan een brief aan:
De gemeenteraad van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over
het
ontwerpbestemmingsplan
‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’
gaat. Geef ook aan waarom u het
wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.
U mag uw zienswijze op woensdag 17 juli 2019 verduidelijken bij

een hoorcommissie. Dit hoeft niet.
De hoorcommissie bestaat uit drie
leden van de gemeenteraad. U mag
geen nieuwe punten inbrengen.
Wilt u uw zienswijze verduidelijken? Geef dit dan duidelijk aan in
uw zienswijze. Doet u dit niet, dan
stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging.
Wat gebeurt er na het
ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan.
De gemeenteraad stelt waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2019
het definitieve bestemmingsplan
vast. De gemeenteraad neemt dan
ook een besluit over eventuele zienswijzen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer A. Pogosian van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende melding hebben ontvangen:
Haren
• Middenweg 14, de heer D.T.M.
Gutierrez, voor het realiseren van
een gesloten bodemenergiesysteem voor een woning.
Oss
• Merwedestraat 15, Spierings Kranen BV, 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.
RECTIFICATIE melding activiteitenbesluit, gepubliceerd op 15 mei 2019
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende melding hebben ontvangen:
Berghem
• St. Willilbrordusstraat 21, voor het
saneren van de ondergrondse tank
en het verrichten van een (korte)
grondwatersanering.
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

Berghem
• Halve Morgensstraat 19, het realiseren van een mantelzorgwoning,
ingediend op 24-4-2019, 1.
• Runselstraat 7, het uitbreiden van
een bestaande loods, ingediend op
10-5-2019, 1.
• Schriekse Heihoek 619, het verbouwen van een woning, ingediend op
30-4-2019, 1.
• Schriekse Heihoek 625, het verbouwen van een woning, ingediend op
8-5-2019, 1.
• Schriekse Heihoek 627, het verbouwen van de woning, ingediend op
10-5-2019, 1.
• Schriekse Heihoek 629, het gewijzigd uitvoeren van de woning,
ingediend op 23-4-2019, 1.
• Schriekse Heihoek 631, het verbouwen van een woning , ingediend op
8-5-2019, 1.
• Wolvepad 40, het paatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de
woning, verzonden op 14-5-2019, 2.
Geffen
• De Rosmolen, het kappen van 12
bomen aan de Wisboom en Rosmolen, ingediend op 29-4-2019, 1.
• Kloosterstraat ong. , het kappen
van 6 bomen, verzonden op 13-52019, 2.
• Kloosterstraat ong. , het kappen
van 6 bomen, ingediend op 29-42019, 1.
• Rijksweg 20A, het realiseren van
een mantelzorgwoning, verlengd, 1.
• Rijksweg 20A, het realiseren van
een mantelzorgwoning, verzonden
op 17-5-2019, 2.
Haren
• Lietingstraat 51, het plaatsen van
een stacaravan, ingediend op 14-52019, 1.
• Middenweg 14A, een aanbouw aan
de voorzijde van de woning, verzonden op 15-5-2019, 2.
Herpen
• Berghemseweg 14, het verbouwen
van een woning, verzonden op
15-5-2019, 2.
Lithoijen
• Lithoijense Dijk 16, het bouwen van
een nieuwe loods na gedeeltelijke
sloop van de bestaande bebouwing, verlengd, 1.
• Tiendweg 5, het uitbreiden van een
varkenshouderij met een opslagloods/machineberging, verzonden
op 14-5-2019, 2.
• Tiendweg 5, het uitbreiden van een
varkenshouderij met een opslagloods/machineberging, ingediend
op 1-4-2019, 1.
• Weisestraat 16, het herbouwen van
een stal, ingediend op 1-5-2019, 1.
• Weisestraat 6, het realiseren van
een bed & breakfast, ingediend op
1-5-2019, 1.
Lith
• Schoolweg, de reconstructie van
Schoolweg en het aanbrengen van
HWA riool en vervangen bestaand
gemengd riool, ingediend op 2-52019, 1.
• Valkappel 7, het bouwen van een
garage, verzonden op 15-5-2019, 2.
Macharen
• Sluisweg 2, het verlengen van de
bestaande loods bij een melkrundveehouderij, verzonden op 14-52019, 2.
Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvangen.
Megen
• Kerklaan 1, het wijzigen van de kantoorfunctie naar wonen, verzonden op 17-5-2019, 2.
Oijen
• De Kleine Weide 13, het plaatsen
van een carport/overkapping, ingediend op 9-5-2019, 1.
• Oijense Bovendijk 61, het plaatsen
van speeltoestellen , ingediend op
2-5-2019, 1.
• Oijense Bovendijk 61, het plaatsen
van twee reclameborden , ingediend op 9-5-2019, 1.
• Pastoor Feletstraat 49, het plaatsen van tijdelijke kleedgebouwen,
ingediend op 15-5-2019, 1.
Oss
• Berghemseweg 74A, het realiseren
van een tweede uitweg, verzonden
op 15-5-2019, 2.
• Bergsche Hoevepad 3, het uitvoeren van telecomwerkzaamheden
met een vrachtauto hoogwerker
met kenteken, ingediend op 15-52019, 1.
• Bermakker 19, het aanleggen van
een uitrit, ingediend op 16-5-2019, 1.
• Bloembed 3, het plaatsen van een
dakkapel, ingediend op 15-5-2019, 1.

• Bloemendaal 1, het realiseren van
een opbouw, ingediend op 6-52019, 1.
• Hageheld 10, het uitbouwen van de
woning aan de voorzijde, verzonden op 17-5-2019, 2.
• Hunnenpad 15-15A, het bouwen
van een loods, verzonden op 13-52019, 2.
• Kromstraat Oss, Maasdijk Megen,
het kandelaberen van 4 bomen,
verzonden op 15-5-2019, 2.
• Leygraaf 38, het vervangen van
de handelsreclame, verzonden op
13-5-2019, 2.
• Marmerstraat 4, het plaatsen van
een dakkapel, verzonden op 15-52019, 2.
• Nieuwe Brouwerstraat, het kappen van een esdoorn, ingediend op
10-5-2019, 1.
• Nieuwe Brouwerstraat, het kappen van een esdoorn, verzonden op
13-5-2019, 2.
• Oude Molenstraat 23A-23B-23C23D-23E-23F-23G-23H, het veranderen van een kantoorpand tot studio's, verzonden op 15-5-2019, 2.
• Schubertlaan 18, het uitbreiden en
veranderen van de woning, ingediend op 10-5-2019, 1.
• sectie K, nr. 5616 (middenberm
Zaltbommelseweg), het kappen
van 4 bomen op de middenberm,
verzonden op 15-5-2019, 2.
• Voorschakelstraat, het bouwen van
een bedrijfshal met kantoor , ingediend op 10-5-2019, 1.
• Vuurvlinder 6, het plaatsen van
een terras overkapping, ingediend
op 15-5-2019, 1.
• Raadhuislaan 5-5A-5B-5C-5D-7A-7B7C-7D-7E-7F-7G-7H-9A-9B-9C-9D9E-9F-9G-9H-11 (na)-11A-11B-11C-11D,
het verbouwen van het kantoorpand tot woningen en het bouwen
van een extra bouwlaag ten behoeve van nieuwe woningen, verzonden op 14-5-2019, 4.
Ravenstein
• Pollekespad, het kappen van 2
bomen, ingediend op 8-5-2019, 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
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 23 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
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besluit. De hoorzitting is gepland op
10 juni om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 5 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 23 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

