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Nieuwe maatregelen tegen
verspreiding coronavirus
In Nederland gelden vanaf
zondag 15 maart 2020 nieuwe
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wilt
u weten wat de meest actuele
maatregelen zijn? Kijk dan op
www.oss.nl/coronavirus. Daar
staat het complete overzicht.

openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de
school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze
opvang is zonder extra kosten.
• Docenten gaan onderwijs
op afstand organiseren voor
kinderen die thuis zitten,
met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
• Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag
15 maart 18.00 uur tot en met
maandag 6 april.
• Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops
sluiten vanaf zondag 15
maart 18.00 uur tot en met
maandag 6 april.

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

15 maart 2020

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland

Maatregelen voor ondernemingen
en verenigingen
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Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland

Maatregelen voor scholen en kinderopvang
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Heb je (milde)
Websites: verkoudheidsklachten?
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Bedrijfsafval Oss
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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.

Oproep burgemeester
Buijs- Glaudemans:

Dit geldt voor alle
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duren van 16 maart
leerlingen in het
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tot en met 6 april
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of verzorgenden die
2020.
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‘Scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegencontacten
beroepsonderwijs
cruciale beroepsheden en sportscholen gaan dicht tot 6 april. In heel
en kinderopvang.
groepen worden
Nederland en dus ook in Oss. Het is van groot belang
wel opgevangen.
om verspreiding van het coronavirus in te dammen.
Zo beschermen we onze kwetsbare inwoners voor wie
Voor schoolgaande kinderen wordt zoveel mogelijk onderwijs op
georganiseerd, met prioriteit voor eindexamenleerlingen.
Het RIVMafstand
adviseert
de
het virus zeer ernstige gevolgen heeft.

Voorbeelden van cruciale
beroepsgroepen zijn:
• Openbaar vervoer
• Zorg
• Voedselketen
• Politie
• Brandweer • Overheidsprocessen
Een volledig overzicht vind je op:
rijksoverheid.nl/beroepen

De school informeert je hierover.
overheid bij
de bestrijding
van
het
nieuwe
coronavirus.
Daarom vraag ik iedereen in onze gemeente om de

maatregelen van het Rijk en RIVM op te volgen om verdere besmetting tegen te gaan. Terugdringen van verspreiding lukt alleen als we hier serieus mee om gaan,
als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. En
daarmee voorkomen we verdere ontwrichting van de
samenleving.
Ik wens iedereen de komende weken veel succes. Het
vergt flink organisatietalent en een flexibele instelling van ons allemaal. Maar dat kunnen we in Oss, dat
hebben we in het verleden al eerder laten zien. Sociale contacten moeten we tot een minimum beperken.
Dat is lastig maar we kunnen elkaar wel op een andere
manier steunen. Met een telefoontje, door te skypen of
door het doen van een boodschap als iemand dat zelf
niet kan.’

De volgende maatregelen blijven van kracht:
Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Heb je geen klachten?

Houd gepaste afstand
(1,5 meter) en vermijd
grote groepen (+100)

Werk thuis
als het kan

Blijf thuis

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel naar 0800-1351

Beperk (sociale)
contacten

Het RIVM adviseert de
overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss
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Officiële bekendmakingen
Kort Nieuws

BEKENDMAKING
MANDAATREGELING OSS 2019
(VERSIE 3)
Het college van burgemeester en wethouders van Oss maakt bekend dat in
de vergadering van 25 februari 2020
de Mandaatregeling Oss 2019, versie 3
is vastgesteld.
De reden voor de gewijzigde regeling
is dat de afdeling VTH sinds 1 januari
2020 werkt met teamleiders en niet
meer met procesmanagers. De Mandaatregeling Oss 2019 treedt in werking na bekendmaking.
De wijziging ligt voor iedereen gratis
ter inzage. Kopieën van het besluit
kunt u tegen betaling van de kosten
(leges) krijgen. U kunt de stukken bekijken bij de balie Publieksvoorlichting in
het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in
Oss. De balie is open van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur,
op donderdag tot 20.00 uur.
Uitschrijving uit BRP
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij
officieel niet meer op dat adres ingeschreven.
• Maneamurea, P.C., Hooftstraat 26,
5344 XC Oss. Datum besluit 12-032020
• Dos Santos Farinha, J.M., Vlinderstraat 25, 5345 EA Oss. Datum besluit
12-03-2020
• Araújo Gomes, J.C., Vlinderstraat 25,
5345 EA Oss. Datum besluit 12-032020
• Trindade Gomes, P.J., Vlinderstraat
25, 5345 EA Oss. Datum besluit 12-032020
• Zając, A.K., Kortfoortsestraat 191, 5341
GP Oss. Datum besluit 12-03-2020
• Saletis, M.R., Wagenaarstraat 241,
5343 CG Oss. Datum besluit 12-032020
• Ivanov, D.V., Van Anrooijstraat 10, 5343
BC Oss. Datum besluit 12-03-2020
• Constantin, C.F., Osseweg 44, 5351 AE
Berghem. Datum besluit 12-03-2020
• Kawa, M., Kapelstraat 44, 5366 BZ
Megen. Datum besluit 12-03-2020
• Bauer, A.M., Hertewissel 14, 5344 LJ
Oss. Datum besluit 12-03-2020
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kan een betrokken persoon tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college. U hebt zes weken de
tijd om een brief te sturen. De termijn
gaat in één dag na de datum van deze
publicatie. Zet in de brief de volgende
zaken:
• uw naam en adres;
• een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met
het besluit.
U moet een handtekening onder de
brief zetten. Stuurt u de brief naar:
gemeente Oss t.a.v. het college, postbus 5, 5340 BA Oss. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Burgerzaken, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening
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:
Berghem
• D’n Bergse Motorrundag 2020,
Osseweg 89, 2 maart 2020. Het evenement is op 20 juni 2020 van 11:00
uur tot 17:00 uur.
• Motorcross wedstrijden (KNMV)
2020, Zevenbergseweg 45, 19 februari 2020. Het evenement is op 5 april
2020 van 09:00 uur tot 19:00 uur.

Geffen
• Wandelvierdaagse Geffen 2020,
Vlijmdstraat 14, 5 maart 2020. Het
evenement is op 9 juni 2020 van
17:00 uur tot 22:00 uur, 10 juni 2020
van 17:00 uur tot 22:00 uur, 11 juni
2020 van 17:00 uur tot 22:00 uur, 12
juni 2020 van 17:00 uur tot 23:00
uur.
Lith
• Zeskamp Lith 2020, Valkseweg 17, 20
februari 2020. Het evenement is op
30 mei 2020 van 20:00 uur tot 01:00
uur, 31 mei 2020 van 09:00 uur tot
01:00 uur.
Oss
• Avondvierdaagse Oss 2020, in en
rond Oss, 28 februari 2020. Het evenement is op 25 mei 2020 van 15:00
uur tot 21:30 uur, 26 mei 2020 van
15:00 uur tot 21:30 uur, 27 mei 2020
van 15:00 uur tot 21:30 uur, 28 mei
2020 van 14:00 uur tot 21:30 uur.
• Sambafestival Oss 2020, in het centrum van Oss, 4 maart 2020. Het evenement is op 27 juni 2020 van 18:00
uur tot 00:00 uur, 28 juni 2020 van
12:00 uur tot 18:00 uur.
• Pinksterfeesten, in het Jan Cunen
Park, 4 maart 2020. Het evenement
is op 31 mei 2020 van 14:00 uur tot
01:00 uur, 1 juni 2020 van 09:00 uur
tot 19:00 uur.
• Activiteiten rondom het EK voetbal
(Nederlands eftal), Martin Luther
Kingplein 3, 15 januari 2020. Het evenement is op 14 juni 2020 van 16:00
uur tot 00:30 uur, 18 juni 2020 van
13:00 uur tot 00:30 uur, 22 juni 2020
van 16:00 uur tot 00:30 uur, 27 juni
2020 van 16:00 uur tot 00:30 uur,
7 juli 2020 van 16:00 uur tot 00:30
uur, 8 juli 2020 van 16:00 uur tot
00:30 uur, 28 juni 2020 van 13:00
uur tot 00:30 uur, 12 juli 2020 van
16:00 uur tot 00:30 uur.
• Supportersfeest voetbalwedstrijd
Top Oss - Den Bosch, Martin Luther
Kingplein 3, 18 februari 2020. Het
evenement is op 13 maart 2020 van
15:00 uur tot 00:30 uur.
VERGUNDE EVENEMENTEN
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan:
Berghem
• Tomocon 2020, Sportstraat 3, 13-32020. Het evenement is op 18 april
2020 van 10:00 uur tot 19 april 2020
tot 18:00 uur.
Oss
• Supportersfeest voetbalwedstrijd
Top Oss - Den Bosch, Martin Luther
Kingplein 3, 10-3-2020. Het evenement is op 13 maart 2020 van 15:00
uur tot 00:30 uur.
• De Osse Nacht 2020, Raadhuislaan
18, 13-3-2020. Het evenement is op
13 juni 2020 van 19:00 uur tot 22:00
uur.
Ravenstein
• Tour Du Molèn, in het centrum van
Ravenstein, 11-3-2020. Het evenement is op 25 april 2020 van 08:00
uur tot 23:00 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.
ONTHEFFING GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders hebben
een ontheffing verleend voor geluidhinder aan:

Oss
• Swietelsky Rail Benelux BV, voor
werkzaamheden aan het spoor, Oss
- Berghem - Herpen - Ravenstein, 5-32020.
De vermelde datum is de dag waarop
de ontheffing is verzonden.
Het is mogelijk deze ontheffing in te
zien. Dit kan alleen op afspraak bij de
balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving
in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 te Oss. Heeft u nog vragen of
wilt u een afspraak maken neem dan
contact op met: 14 0412. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en
16.00 uur.
Bent u het niet eens met het
besluit?
Dan kunt u als u belanghebbende
bent bezwaar maken. U moet dan
binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
stuurt u naar burgemeester en wethouders van Oss, t.a.v. de afdeling
VTH, Postbus 5, 5340 BA Oss. Heeft
u een elektronische handtekening
(DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u
het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk dan op www.oss.nl > Digitaal
Loket > Bezwaarschrift indienen.
Het maken van bezwaar heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat
het besluit onherstelbare gevolgen
voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet
u doen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant. Dit
kan alleen als u binnen de termijn
een bezwaarschrift heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Als u DigiD heeft
dan kunt u een voorlopige voorziening
ook digitaal aanvragen.
Kijk voor informatie op https://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bestemmingsplannen
OMGEVINGSVERGUNNING
‘PONYCLUB CADANS – HUISSELING’
Burgemeester en wethouders van Oss
hebben een omgevingsvergunning
als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder
a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. 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 (‘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?
De omgevingsvergunning laat een
afwijking toe van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oss – 2010’. Deze
omgevingsvergunning maakt de
bouw van een clubgebouw voor Ponyclub Cadans in Huisseling mogelijk
aan Burgemeester van de Wielstraat 11
in Huisseling.
U kunt de omgevingsvergunning
bekijken
U kunt van donderdag 19 maart 2020
tot en met donderdag 30 april 2020 de
volgende stukken bekijken:
• de omgevingsvergunning
• de onderbouwing van de omgevingsvergunning
• het bouwplan
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.OVponyclubcadans.
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met de omgevingsvergunning?
Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning? Dan kunt u hierte-

gen 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 20 maart 2020 tot en met donderdag 30 april.
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
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 30 april 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.raadvanstate.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 1 mei 2020. Maar ze treden
nog niet in werking als er iemand vóór
1 mei 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 mevrouw Van Rossem
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN
‘WIJZIGING 1 LITH CENTRUM - 2014’,
OSS
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1 Lith Centrum
- 2014’. Hieronder staat waarover het
ontwerpwijzigingsplan gaat. Ook
geven wij informatie over een inloopbijeenkomst. Tot slot 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 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
ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1
Lith Centrum - 2014’ over?
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1 Lith Centrum - 2014’ gaat
over een locatie aan de Pastoor van
Hapertstraat 1 in Lith. Door de verplaatsing van het gemeenschapshuis
De Hoeve naar de Multi Functionele
Accommodatie (MFA) in het voormalige gemeentehuis, ontstaat op deze
locatie ruimte voor woningbouw. Dit
wijzigingsplan maakt de bouw van 15
appartementen mogelijk.
Op 30 oktober 2019 zijn de plannen
voor deze locatie gepresenteerd tijdens een openbare Dorpsraadvergadering in Lith.
U kunt het ontwerpwijzigingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 19 maart tot en
met woensdag 29 april 2020 de volgende stukken bekijken:
• het ontwerpwijzigingsplan
• andere stukken over het ontwerpwijzigingsplan, zoals de toelichting
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 ontwerpwijzigingsplan zijn digitaal

Wijk- en Dorpsraad
WIJKRAAD OSS NOORD-WEST
De openbare vergadering van wijkraad Oss Noord-West op
donderdag 19 maart 2020 gaat niet door. De volgende vergadering staat gepland op 23 april 2020. Die begint om 20:00
uur in wijkcentrum De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9 in Oss.
DORPSRAAD RAVENSTEIN
Gezien de huidige maatregelen rondom het Coronavirus
en het advies van het RIVM en het kabinet, heeft de dorpsraad besloten, alle activiteiten tot en met 31 maart te
annuleren.
Dit houdt in dat er géén spreekuren zijn en geen vergaderingen worden bijgewoond.
Vanaf 1 april kijken wij hoe de stand van zaken is met
betrekking tot de maatregelen van het RIVM.
Mocht u een dringende vraag hebben, dan kunt u via mail
of telefonisch contact opnemen met een van de leden of
met het secretariaat. Op onze website staan de contactgegevens van alle leden: www.dorpsraadravenstein.nl..

beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is
NL.IMRO.0828.WZ1lithcentrum2014ON01
De gemeente houdt een
inloopbijeenkomst
De gemeente houdt op dinsdag 14
april 2020 een inloopbijeenkomst. U
bent daar van harte welkom. U kunt
dan het ontwerpbestemmingsplan
bekijken. Ook kunt u daar vragen
over stellen aan ambtenaren van de
gemeente.
De inloopbijeenkomst is op 14 april
2020 in De Snoeck, Marktplein 24 in
Lith en duurt van 18.00 tot 20.00 uur.
U kunt reageren op het
ontwerpwijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan. U moet dan wel een belang
daarbij hebben. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 19
maart tot en met woensdag 29 april
2020. 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
mevrouw M. Quax van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan
een brief aan:
Burgemeester en Wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5
5340 BA OSS
Geef in uw brief aan dat deze over het
ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 1
Lith Centrum - 2014’ gaat. Geef ook aan
waarom u het wel of niet eens bent
met het ontwerpwijzigingsplan.
Wat gebeurt er na het
ontwerpwijzigingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpwijzigingsplan.
Burgemeester en Wethouders stellen naar verwachting medio 2020 het
definitieve wijzigingsplan vast. Zij
nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw M. Quax
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.
BESTEMMINGSPLAN ‘OIJENSE ZIJ
NOORD’, OSS
De gemeenteraad van Oss heeft op
5 maart 2020 het bestemmingsplan
‘Oijense Zij Noord’ vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest
u wat u kunt doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan.
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. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast.

Dit staat in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
Waar gaat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Oijense
Zij Noord’ over?
Woningbouwlocatie Oijense Zij Noord
ligt aan de noordzijde van Oss en ten
oosten van de wijk Oijense Zij en ten
westen van sportpark Rusheuvel. Op
de locatie van circa 10 ha kunnen zo’n
220 woningen worden gerealiseerd.
Hiervoor is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.
Het bestemmingsplan wijkt af van
het ontwerpbestemmingsplan
Van 31 oktober 2019 tot en met 11
december 2019 kon u reageren op het
ontwerp van het bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan
is op een aantal punten anders dan
het ontwerpbestemmingsplan. De
verschillen staan vermeld in een ‘Nota
zienswijzen en wijzigingen’.
U kunt het bestemmingsplan en de
overige stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 19 maart
2020 tot en met donderdag 30 april
2020 de volgende stukken bekijken:
• het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan;
• het bestemmingsplan;
• andere stukken over het bestemmingsplan, zoals de toelichting en
de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’.
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 bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar
op https://digitaleplannen.nl/0828/.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.
BPoijenzijnrd2019-VG01
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? 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
19 maart 2020 tot en met donderdag
30 april 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het bestemmingsplan, én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep
instellen. U moet dan wel aantonen
dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het
geval als u het niet eens bent met
de wijzigingen in het vastgestelde
bestemmingsplan in vergelijking
met het ontwerpbestemmingsplan.
Voor het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan geldt nog het
volgende.
Het bestemmingsplan laat maximaal
220 woningen toe. Daardoor is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Dit beteVervolg op pagina 4
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Resultaten Experiment Zelf aan het stuur
en op maat
In oktober 2017 startte de
gemeente Oss het wetenschappelijk experiment ‘Zelf
aan het stuur en op maat’.
Kees van Geffen, wethouder
Werk en Inkomen: ‘Twee jaar
lang onderzocht de Universiteit van Tilburg wat er gebeurt
als mensen met een bijstandsuitkering minder regels opgelegd krijgen en meer ruimte
krijgen om zelf initiatief te
nemen. Het resultaat is 13%
meer uitstroom naar betaald
werk. Uit het onderzoek blijkt
ook dat deze mensen meer
tevreden zijn over onze dienstverlening en zich gelukkiger
voelen. Wij zijn één van de
vier gemeenten in Nederland
die dit unieke experiment
uitvoerde. Ik ben trots op het
resultaat, waarmee we onze
dienstverlening beter kunnen
maken.’
Resultaten experiment
De belangrijkste conclusies
van de Universiteit van Tilburg
zijn:
• Het
uitstroompercentage
naar volledig betaald werk
is bij de deelnemers van het
experiment 9 tot 13% hoger
dan bij de niet-deelnemers.
• Mensen die met weinig geld
moeten rondkomen, trekken
zich vaak terug en leggen
zich uiteindelijk neer bij de
situatie. Dat proces wordt
bij deelnemers doorbroken,
doordat zij actiever worden
in hun sociale netwerk.

• Meer meedoen in de samenleving is een teken dat deelnemers meer vertrouwen
hebben in hun eigen kunnen.
Dit verkleint de afstand tot
de arbeidsmarkt.
• Het welbevinden van deelnemers is tijdens de looptijd
van het experiment gestegen. Dit is een belangrijke
constatering. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat niets zo
constant is als welbevinden
en het sociale netwerk van
mensen. Ook uit onderzoek
van het Sociaal Cultureel
Planbureau blijkt dat landelijk het welbevinden van
mensen in de bijstand afgelopen jaren daalde.
Over het experiment
Aan het experiment Zelf aan
het stuur en op maat deden
300 mensen met een bijstandsuitkering mee. Deel-

name was vrijwillig en met
behoud van de bijstandsuitkering. De Universiteit van
Tilburg deelde de deelnemers
– door loting – in drie onderzoeksgroepen in. Deelnemers
vulden drie keer een vragenlijst van de universiteit in.
Kees van Geffen: ‘De resultaten
van het experiment sluiten
goed aan op de visie van de
gemeente Oss. Dat een positieve manier van werken beter
werkt. Werken vanuit vertrouwen, maatwerk en motivatie
van mensen met een bijstandsuitkering in plaats van vanuit
regels en controle. Vakmanschap en mens centraal gericht
werken staan hierbij voorop.’
Kijk voor meer informatie op:

Raad en Daad
HOOR- EN ADVIESCOMMISSIES GAAN NIET DOOR
In verband met de maatregelen tegen het coronavirus gaan de volgende commissies niet
door:
• hoorcommissie windenergie van donderdag 19 maart 2020.
• hoorcommissie windenergie van woensdag 1 april 2020.
• alle adviescommissies van donderdag 26 maart 2020.
Er volgen nieuwe data voor bovenstaande commissies.
We informeren u hierover als de data bekend zijn.

Leegzuigen van kolken
In maart, april en mei maken
we de straat- en trottoirkolken
(putten) schoon. Dat doen we
elk jaar in alle kernen en dorpen in de gemeente Oss. Hiermee zorgen we voor een goede
afvoer van het regenwater en
is de kans op vuil en een ver-

Bijgebouw deels aanpassen
Het deel van het bijgebouw
dat in de agrarische bestemming staat, valt in het overgangsrecht. Dit deel van het
gebouw mag gedeeltelijk vernieuwd of aangepast worden.

te, maar de provincie of het
waterschap de kolken schoon.
Voor meer informatie neem
contact op met de gemeente
Oss, telefoon 14 0412.

www.oss.nl/
zelfaanhetstuurenopmaat

De drie onderzoeksgroepen

Te koop bij inschrijving: Vossehol 26
Berghem
Richtprijs €269.000,- k.k.
Heerlijk vrijstaand wonen op
een perceel van 1764 m2 aan
de rand van Berghem, direct
tegen Oss. Als dat u aanspreekt is Vossehol 26 in Berghem een perfecte locatie voor
u. Gemeente Oss verkoopt
deze kavel met daarop een
vrijstaand woonhuis met bijbehorend bijgebouw, erf, tuin
en ondergrond. Voor renovatie
of sloop is dit een unieke kans
op een groot (bouw)perceel.

stopt riool kleiner.
Is de wagen van het bedrijf
Panhuizen bij u in de buurt?
Laat dan de kolken zoveel
mogelijk vrij. Dan kunnen zij
zo snel mogelijk de kolken
leegzuigen. In het buitengebied maakt niet de gemeen-

Gehele sloop van het bijgebouw om vervolgens opnieuw
te bouwen mag niet volgens
het overgangsrecht. Asbestinventarisatie,
verkennend
bodemonderzoek, kavelpaspoort en een kaveltekening
van het betreffende perceel
zijn digitaal beschikbaar. Deze
kunt u aanvragen.
Bezichtigen
Wilt u het woonhuis en omgeving bekijken? Dat kan op:
• vrijdag 20 maart van 16.00
tot 18.00
• zaterdag 28 maart van 10.00
tot 12.00
U bent van harte welkom.
Inschrijven en bieden
Heeft u interesse en wilt u een

VOLG ONS OP:

bod doen? Dat kan door middel van een inschrijfformulier.
U kunt zich vóór woensdag 1
april 12.00 uur inschrijven.
Daarna volgt een gesprek
met de kandidaat die de beste
prijs biedt in combinatie met
de meest gunstige condities.
Gaat de verkoop aan de eerste
kandidaat niet door? Dan praten we verder met kandidaat
nummer 2 en indien nodig
met de daarop volgende.

datisoss.nl

twitter.com/datisoss

facebook.com/datisoss

@datisoss #datisoss

OOK MARK DRAAGT BIJ!

Meer informatie
Wil u meer informatie, technische gegevens en/of inschrijven? Kijk dan op

‘‘Tientallen jaren geen
energierekening, daar
teken je toch direct voor?’’

www.cheizoomakelaardij.nl

‘‘

Thuis hebben we alles goed geïsoleerd. Verder halen we warmte uit de bodem, gaan we slim
om met ventilatie en hebben we tien zonnepanelen.
Natuurlijk was het een investering, maar die kun
je meefinancieren. Ook zijn er leningen met rentes die lager zijn dan de winst die je al direct pakt
op je maandelijkse lasten. Er is bijna geen reden
meer om het niet te doen.’’

Over Brabant Woont Slim
De energieke gids die jou, mij en iedereen
in Noordoost-Brabant begeleidt bij de juiste
stappen om comfortabeler, economischer
en groener te wonen. In de hele regio werken
energiecoöperaties, bedrijven en gemeenten
onder Brabant Woont Slim samen. Stap voor
stap ondersteunen de experts van Brabant
Woont Slim jou in het verduurzamen van je
woning.

Aan de slag!
Via Brabantwoontslim.nl kun je direct een
energiecheck doen om te kijken hoeveel jij kunt
besparen. Ook kun je op het platform terecht
voor informatie en persoonlijk advies.

www.brabantwoontslim.nl
jouw gids in groener wonen
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BPbierbrwoij2020-ON01.

kent dat:
• u uw beroepsgronden in het beroepschrift moet opnemen;
• uw beroep niet-ontvankelijk wordt
verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen gronden indient, en
• u deze gronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunt aanvullen.

U kunt reageren op het
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 19
maart 2020 tot en met woensdag 29
april 2020. U kunt dit schriftelijk doen
of mondeling. Let op: u kunt niet per
e-mail 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 30 april 2020 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 het
bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde in werking?
Het bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde treden in werking op
1 mei 2020. Maar ze treden nog niet
in werking als er iemand vóór 1 mei
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 David van Dun van de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 14 0412.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘BIERBROUWERIJ – OIJEN - 2020’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bierbrouwerij – Oijen
- 2020’. Hieronder staat waarover het
ontwerpbestemmingsplan gaat. Tot
slot 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 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
‘Bierbrouwerij – Oijen - 2020’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bierbrouwerij – Oijen - 2020’ gaat over
de uitbreiding van recreatieve- en
bedrijfsmatige activiteiten van de
bestaande bierbrouwerij gelegen aan
de Oijense Bovendijk 61 in Oijen. De
uitbreiding houdt op hoofdlijnen in
het vergroten van het plangebied, het
vergroten van de bedrijfsbebouwing
tot 900 m², het toestaan van zelfstandige horeca met een oppervlakte van
650 m², het vergroten van het terras
tot 400 m², het toevoegen van verblijfsrecreatie (groepsaccommodatie,
campers en recreatiechalets) en het
toestaan van dagrecreatieve activiteiten op het achterterrein.
U kunt het
ontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 19 maart 2020
tot en met woensdag 29 april 2020 de
volgende stukken bekijken:
• het ontwerpbestemmingsplan
• andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting
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.

Wilt u mondeling reageren? Maak
hiervoor dan op tijd een afspraak met
mevrouw A. Meulkens of 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 ‘Bierbrouwerij – Oijen - 2020’ gaat. Geef ook aan
waarom u het wel of niet eens bent
met het ontwerpbestemmingsplan.
U mag uw zienswijze op woensdag 13
mei 2020 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.

online/0828.
Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0828.WZ3buitengeblth-VG01
Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het wijzigingsplan?
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? 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
19 maart tot en met donderdag 30
april 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het wijzigingsplan,
én
• gereageerd hebt (een zienswijze
hebt ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan. 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.

Wat gebeurt er na het
ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan.
De gemeenteraad stelt eind dit jaar
het definitieve bestemmingsplan vast.
De gemeenteraad neemt dan ook een
besluit over eventuele zienswijzen.

Stelt u uiterlijk 30 april 2020 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.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw A. Meulkens
of de heer A. Pogosian van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

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.

WIJZIGINGSPLAN ‘WIJZIGING 3
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
LITH – 2013’, OSS
Burgemeester en wethouders van
Oss hebben op 3 maart 2020 het
wijzigingsplan ‘Wijziging 3 Bestemmingsplan Buitengebied Lith – 2013’
vastgesteld. Hieronder staat wat dit
betekent. Ook leest u wat u kunt doen
als u het niet eens bent met het wijzigingsplan.

Wanneer treden het wijzigingsplan
in werking?
Het wijzigingsplan treedt in werking
op 1 mei 2020. Maar ze treedt nog niet
in werking als er iemand vóór 30 april
2020 een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding
hangt dan af van de uitspraak van de
Voorzieningenrechter.

Wat is een wijzigingsplan?
In een wijzigingsplan staat welke
ruimtelijke functies (‘bestemming’)
een gebied, terrein of een perceel
grond heeft. Bijvoorbeeld wonen,
natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt
een wijzigingsplan of men op die
grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning
vraagt om te bouwen. De gemeente
kijkt dan of het bouwplan in het wijzigingsplan past.
In een bestemmingsplan zijn in
de regels wijzigingsbevoegdheden
opgenomen. Hiermee kan het college van burgemeester en wethouders
bestemmingen wijzigen die voorstelbaar zijn en als wordt voldaan aan de
voorwaarden.
Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijzigingsplan vast.
Waar gaat het wijzigingsplan
‘Wijziging 3 Bestemmingsplan
Buitengebied Lith – 2013’ over?
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging
3 Bestemmingsplan Buitengebied
Lith – 2013’ gaat over Marenseweg 11 in
Maren-Kessel.
Het ontwerpwijzigingsplan maakt
een vormverandering van het bouwvlak mogelijk.
U kunt het wijzigingsplan en de
overige stukken bekijken
U kunt vanaf donderdag 19 maart tot
en met donderdag 30 april 2020 de
volgende stukken bekijken:
• het besluit van het college over het
wijzigingsplan
• het wijzigingsplan
• andere stukken over het wijzigingsplan, zoals de toelichting en de ‘Nota
van zienswijzen en wijzigingen’
U kunt deze stukken bekijken:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
• (op papier en digitaal) bij de balie
Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss;
de balie is open van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op
donderdag tot 20.00 uur
De bronbestanden van het wijzigingsplan zijn digitaal beschikbaar op
http://bestemmingsplan.oss.nl/RO-

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wet Milieubeheer
MILIEUMELDING
Wij laten u weten dat wij de volgende
melding hebben ontvangen:
Berghem
• Lijnzaadweg 12, HGS Official Webshop, voor het oprichten van een
bedrijf. Melding Activiteitenbesluit.
Herpen
• Rogstraat 23, Amon, 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
ONTWERPOMGEVINGS
VERGUNNING ‘UITBREIDEN
GOLFBAAN OIJENSEWEG TE OSS’
U kunt reageren op de ontwerpomgevingsvergunning ‘Uitbreiden golfbaan
Oijenseweg te Oss’. Met deze vergunning wijken wij af van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oss 2010’.
Hieronder leggen wij uit wat dit precies betekent. Ook leest u hoe u kunt
reageren.
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
ontwerpomgevingsvergunning
over?
Met de ontwerpomgevingsvergunning wijken wij af van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oss 2010’.
Met deze omgevingsvergunningsaanvraag wil de aanvrager de bestaande
golfbaan uitbreiden, een inrit verleggen en bomen kappen.
U kunt de
ontwerpomgevingsvergunning
bekijken
U kunt van donderdag 19 maart 2020
tot en met woensdag 29 april 2020 de
volgende stukken bekijken:
• de ontwerpomgevingsvergunning;
• de onderbouwing van de ontwerpomgevingsvergunning.
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 16.00
uur, op donderdag tot 19.00 uur.
U kunt reageren op de
omgevingsvergunning
U kunt reageren op de ontwerpomgevingsvergunning. Uw reactie noemen
we een zienswijze.
U kunt reageren van donderdag 19
maart 2020 tot en met woensdag 29
april 2020. U kunt dit schriftelijk doen
of mondeling. Let op: u kunt niet per
e-mail reageren.
Wilt u mondeling reageren? Maakt u
hiervoor dan op tijd een afspraak met
mevrouw K. van Rossem van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u
dan een brief aan:
Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling VTH
Postbus 5
5340 BA Oss
Geef in uw brief aan dat deze over de
ontwerpomgevingsvergunning ‘Uitbreiden golbaan Oijenseweg te Oss’
gaat. Geef ook aan waarom u het wel
of niet eens bent met de ontwerpomgevingsvergunning.
Wat gebeurt er na de
ontwerpomgevingsvergunning?
Het gaat hier om een ontwerpomgevingsvergunning. Wij nemen vermoedelijk in de zomer van 2020 een definitief besluit. Wij nemen dan ook een
besluit over eventuele zienswijzen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw K. van Rossem van de afdeling Stedelijke Ruimtelijke Ontwikkeling, 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
• Boterbloem 54 UNIT, het bouwen
van een vrijstaand woonhuis, verlengd, 1.
• Julianastraat 13 A -B -C -D -E -F, het
bouwen van 6 woningen, ingediend
op 9-3-2020, 1.
• Tarwestraat 5, het plaatsen van een
dakkapel, verzonden op 13-3-2020, 2.
Deursen-Dennenburg
• Hoogstraat 36, restauratie, onderhoud, verduurzaming en het aanbrengen van dakramen bij de St.
Michaelkerk, ingediend op 5-3-2020,
1.
• Luttelveld 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12, het
bouwen van 11 woningen en het realiseren van inritten te Deursen, verzonden op 12-3-2020, 2.
• Luttelveld 11, het bouwen van een
vrijstaand woonhuis en bijgebouw
en het aanleggen van een inrit, verzonden op 11-3-2020, 2.
Geffen
• Bredeweg 10B, het bouwen van een
vrijstaand woonhuis met bijgebouw,
verzonden op 13-3-2020, 2.
• Kraaijeven 6, het bouwen van een
vrijstaand bijgebouw met kelder,
ingediend op 9-3-2020, 1.
Herpen
• Broekstraat 24, het splitsen van de

Werk aan de weg
Asfaltonderhoud ’t Woud
De gemeente Oss voert donderdag 19 maart asfaltonderhoud uit aan de rotonde ’t Woud en de asfaltweg tussen
de rotonde en de Hertewissel.
Wat gaan we doen?
Op de rotonde ’t Woud repareren we een verzakte rioleringsput. Omdat we hiervoor het verkeer moeten omleiden doen we meteen ook het nodige asfaltonderhoud. De
asfaltweg tussen de rotonde en de Hertewissel krijgt een
nieuwe asfaltlaag.
Het verkeer op de Heihoeksingel wordt door verkeersregelaars geregeld. Auto’s van en naar Geffen en de woonwijk
’t Woud worden omgeleid. Ook fietsers worden omgeleid.
Maar deze omleiding is korter.
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? 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

Afsluitingen A50 knooppunt
Paalgraven/Bankhoef
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt van de
A50 bij Paalgraven/Bankhoef, richting Nijmegen/Arnhem.
Afsluiting vrijdag 27 maart 21.00 uur tot maandag 30
maart 06.00 uur
A50 tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef in de richting van Nijmegen/Arnhem
• Oprit (53) Oss-Oost naar de A50 richting Nijmegen/Arnhem
• Op- en afrit (17) Ravenstein naar de A50 richting Nijmegen/Arnhem
Afsluiting vrijdag 3 april 21.00 uur tot maandag 6 april
06.00 uur
A50 tussen knooppunt Paalgraven en afrit (17) Ravenstein
in de richting van Nijmegen/Arnhem
• Oprit (53) Oss-Oost naar de A50 richting Nijmegen/Arnhem
• Afrit (17) Ravenstein naar de A50 richting Nijmegen/Arnhem
Kijk voor meer informatie en omleidingen op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van
Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).
woning, verlengd, 1.
• Kruisstraat 60, het wijzigen van de
gevels van de garage/berging , ingediend op 5-3-2020, 1.
Lith
• Citadelstraat 3, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit en container, verzonden op 10-3-2020, 2.
Megen
• Elzenstraat 3-3 MZ, het tijdelijk
zelfstandig bewonen van een bijgebouw vooruitlopend aan een
bestemmingsplanwijziging, verzonden op 13-3-2020, 2.
Oss
• Geurdenhof 57, het plaatsen van een
fietsenberging, verzonden op 11-32020, 2.
• Goudplevier 112, het verbouwen van
de woning en bouwen van een carport en berging, verzonden op 12-32020, 2.
• Habsburgstraat 27A-27B-27C-27D27E-27F-27G-27H-27J-27K-27L-27M27N-27P-27R-27S-27T-27V-27W-27X,
het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, verzonden op 11-3-2020,
2.
• Hertogin Johannasingel 5A, het aanleggen van een oprit, verzonden op
10-3-2020, 2.
• Heuvelstraat 11, het geschikt maken
voor bewoning (4 studio’s) op de
verdiepingen boven een winkel, verlengd, 1.
• Lichtstraat 23 (kavel B3), het bouwen
van een bedrijfsruimte, ingediend
op 9-3-2020, 1.
• Oijenseweg 21, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde, verzonden op 11-3-2020, 2.
• Oijenseweg 272, het uitbreiden van
de golfbaan, het veranderen van een
bestaande uitweg en het kappen

van bomen, 3.
• Raadhuislaan 101, het plaatsen van
balkonbeglazing, ingediend op 6-32020, 1.
• Raadhuislaan 101, het plaatsen van
balkonbeglazing, verzonden op 10-32020, 2.
• Ruwaardstraat 15, het plaatsen van 2
noodlokalen, ingediend op 5-3-2020,
1.
• Schadewijkstraat ong., het bouwen
van 4 rijwoningen en 1 vrijstaande
woning , 3.
• Schaepmanlaan 342-344-346 /
Schaepmanlaan 348-350-352-354356-358-360-362-364-366-368-370372-374-376-378-380-382-384-386388-390-394 / Schaepmanlaan 396398-400-402-406-408-410-412-414,
het aanbrengen van een technische
ruimte op het dak en het aanbrengen van een bouwkundige ruimte
op de begane grond tegen de achterzijde van het gebouw, verzonden op
10-3-2020, 2.
• Vlinderhof 7 / Vlinderstraat 15, het
splitsen van het woonhuis / bedrijfsruimte ten behoeve van separate
verkoop, ingediend op 10-2-2020, 1.
• Vlinderhof 7 / Vlinderstraat 15, het
splitsen van het woonhuis / bedrijfsruimte ten behoeve van separate
verkoop, verzonden op 12-3-2020, 2.
• Witte Hoeflaan 67, het uitbreiden
van de woning, verzonden op 11-32020, 2.
Ravenstein
• De Hammen 2, het uitbreiden van
een bedrijfsgebouw , ingediend op
9-3-2020, 1.
• Landpoortstraat 13, het verbouwen
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van een winkelpand tot een lunchroom met terras, verzonden op 12-32020, 2.
Voor dit project is ook een ontvankelijke melding art. 8.41 Wm ontvangen.
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 19 maart 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
6 april om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss.
Laat ons voor 1 april 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 19 maart 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

