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Het college burgemeester en wet-
houders van Oosterhout maakt 
het volgende bekend.

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Bij het college burgemeester en 
wethouders zijn aanvragen voor 
onderstaande omgevingsvergun-
ningen ingediend:

Voor: Het plaatsen van een 
Vodafone antenne-
-opstelpunt

Locatie: Nabij Albusstraat 5, 
4903 RG Oosterhout

Referentie: 322944
Ingediend d.d.: 
 8 december 2021

Voor: Het bouwen van 38 
appartementen en 
parkeergarage

Locatie: Arendsplein 60, 
4901 KX Oosterhout

Referentie: 325125
Ingediend d.d.:
 22 december 2021

Voor: Het ombouwen van 
de bestaande drivela-
ne naar een side-by-
-side drivelane

Locatie: Beneluxweg 1a, 
4904 SJ Oosterhout

Referentie: 324823
Ingediend d.d.:
 21 december 2021

Voor: Het bouwen van een 
vrijstaande woning

Locatie: Bosuil 24, Dorst
Referentie: 324764
Ingediend d.d.:
 21 december 2021

Voor: Het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit

Locatie: Bouwlingstraat 54, 
4902 AJ Oosterhout

Referentie: 325073
Ingediend d.d.:
 22 december 2021

Voor: Het plaatsen van een 
bijgebouw

Locatie: Dagpauwoog 22, 
4904 ZP Oosterhout

Referentie: 324134
Ingediend d.d.:
 16 december 2021

Voor: Het uitbreiden van de 
woning

Locatie: Herstraat 38, 4911 
BE Den Hout

Referentie: 313031
Ingediend d.d.:
 24 december 2021

Voor: Bestaande woning 
splitsen naar 4 zelf-
standige woningen

Locatie: Kanonnierstraat 15, 
4901 EB Oosterhout

Referentie: 323367
Ingediend d.d.:
 11 december 2021

Voor: Het vervangen van 
de houten buitenschil 
van een tuinberging 
door metselwerk

Locatie: Koningin Emma- 
straat 2, 4905 BZ 
Oosterhout

Referentie: 325070
Ingediend d.d.:
 22 december 2021

Voor: Het bouwen van een 
looierij

Locatie: Provincialeweg 
143a, 4909 AH 
Oosteind

Referentie 321861
Ingediend d.d.:
 1 december 2021

Voor: Het kappen en her-
planten van 8 bomen

Locatie: Schermerhornstraat, 
4908 DD Oosterhout

Referentie: 324373
Ingediend d.d.:
 17 december 2021

Voor: Het kappen en 
herplanten van 12 
bomen vanwege 
vervanging van de 
riolering

Locatie: De Vliert, De Elzent, 
4849 RH Dorst

Referentie: 324374
Ingediend d.d.:
 17 december 2021

Voor: Verbouwing van 
schuur naar B&B

Locatie: Vrachelsestraat 44, 
4911 BJ Den Hout

Referentie: 324625
Ingediend d.d.:
 20 december 2021

Voor: Het kappen van 1 eik
Locatie: Achter Warandepoort 

9, 4904 PC Ooster-
hout

Referentie: 324646 
Ingediend d.d.:
 21 december 2021

Voor: De realisatie van 
twee nieuwe padel-
banen op de bestaan-
de tennisbaan 2

Locatie: Wilhelminakanaal-
 Zuid 82, 4903 RA 

Oosterhout
Referentie: 324092
Ingediend d.d.:
 16 december 2021

Voor: Het kappen van bo-
men en het plaatsen 
van zonnepanelen

Locatie: Zandheuvel 90, 
4901 HX Oosterhout

Referentie: 324132
Ingediend d.d.:
 16 december 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 
digitaal opvragen bij Team Bui-
ten Vergunning en Handhaving 
via het contactformulier op www.
oosterhout.nl. Gelieve het refe-
rentienummer hierbij te vermel-
den.

Tegen de hierboven vermelde in-
gediende aanvragen kunt u in dit 
stadium geen zienswijzen of be-
zwaar indienen. Deze mogelijk-
heid bestaat pas op het moment 
dat het college burgemeester 
en wethouders het voornemen 
heeft om medewerking te verle-
nen dan wel een beslissing op de 
aanvraag heeft genomen. Deze 
(ontwerp)besluiten zullen dan op 
de gebruikelijke wijze in dit blad 
worden gepubliceerd.

VERLENGING 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Door college burgemeester en 
wethouders is de beslistermijn 
voor onderstaande omgevings-
vergunningen met 6 weken ver-
lengd in de periode van 17 t/m 
30 december 2021:

Voor: Het bouwen van een 
woning met bedrijfs-
ruimte

Locatie: Kavel W03 (Cont-
reie), Heijligerweg 22

Referentie: 314617
Verlenging d.d.:
 20 december 2021

Voor: Het wijzigen van de 
gebruiksfunctie naar 
een bed en breakfast

Locatie: Vraggelse Baan 1b, 
4904 SR Oosterhout

Referentie: 316312
Verlenging d.d.:
 23 december 2021

Voor: Het bouwen van 36 
woningen

Locatie: Zwaaikom, Ooster-
hout (Barkentijn 2-20 
(even); Korenbocht 
17-25 (oneven); 
Kompas 1-23 (on-
even); Anker 2-18 
(even)

Referentie: 321001

Verlenging d.d.:
 23 december 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 
digitaal opvragen bij Team Bui-
ten Vergunning en Handhaving 
via het contactformulier op www.
oosterhout.nl. Gelieve het refe-
rentienummer hierbij te vermel-
den.

Tegen de hierboven vermelde in-
gediende aanvragen kunt u in dit 
stadium geen zienswijzen of be-
zwaar indienen. Deze mogelijk-
heid bestaat pas op het moment 
dat het college burgemeester 
en wethouders het voornemen 
heeft om medewerking te verle-
nen dan wel een beslissing op de 
aanvraag heeft genomen. Deze 
(ontwerp)besluiten zullen dan op 
de gebruikelijke wijze in dit blad 
worden gepubliceerd.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Door het college burgemeester en 
wethouders zijn de onderstaande 
omgevingsvergunningen verleend 
in de periode van 17 t/m 30 de-
cember 2021:

Voor: Het vrijgraven van 
de bestaande PPS 
olieleiding

Locatie: OTH01 U 934 langs 
de A59 nabij de 
Haasdijk

Referentie: 317441
Verleend d.d.:
 27 december 2021

Voor: Het aanpassen van 
een bedrijfspand naar 
woning

Locatie: Abdis van 
Thornstraat 54a, 
4901 ZB Oosterhout

Referentie: 316155
Verleend d.d.:
 20 december 2021

Voor: Het plaatsen van een 
dakopbouw

Locatie: Catharinastraat 15, 
4901 GP Oosterhout

Referentie: 317536
Verleend d.d.:
 27 december 2021

Voor: Het huisvesten van 
medewerkers in 
bestaande bedrijfs-
ruimte

Locatie: Heistraat 9, 4909 
BD Oosteind

Referentie: 311614 
Verleend d.d.:
 20 december 2021

Voor: Het wijzigen van de 
kantoorfunctie op de 
begane grond naar 
woonfunctie

Locatie: Mathildastraat 28, 
4901 HC Oosterhout

Referentie: 315103
Verleend d.d.:
 14 december 2021

Voor: Het plaatsen van een 
dakkapel

Locatie: Ockenburg 45-47, 
4901 CV Oosterhout

Referentie: 313068
Verleend d.d.:
 16 december 2021

Voor: Het plaatsen van 
meerdere geluids-
schermen

Locatie: Parallelweg 21, 
Boslaan 35-41-45, 
Oude Tilburgsebaan 
93, Dorst

Referentie: 315709 
Verleend d.d.:
 29 december 2021

Voor: Het uitbreiden van de 
woning

Locatie: Paulus Rinkstraat 
24, 4907 NZ Ooster-
hout

Referentie: 318858

Officiële bekendmakingen van de gemeente Oosterhout staan ook op overheid.nl. 
Bovendien kunt u aangeven of u ze per mail wenst te ontvangen.

Verleend d.d.:
 21 december 2021

Voor: Het plaatsen van een 
blade-windturbine 
achter in de tuin op 
een paal

Locatie: Pottebakkerstraat 
48, 4905 AK Ooster-
hout

Referentie: 315730 
Verleend d.d.:
 30 december 2021

Voor: Het herbouwen van 
de woning

Locatie: Provincialeweg 174, 
4909 AN Oosteind

Referentie: 290535
Verleend d.d.:
 24 december 2021

Voor: Het plaatsen van een 
dakopbouw

Locatie: Roolvinkstraat 13, 
4908 DN Oosterhout

Referentie: 317739
Verleend d.d.:
 27 december 2021 

Voor: Het vergroten/verbou-
wen van de zolder

Locatie: Rulstraat 58a, 4901 
LN Oosterhout

Referentie: 312392
Verleend d.d.:
 20 december 2021

Voor: Het kappen en her-
planten van 8 bomen 

Locatie: Schermerhornstraat, 
4908 DD Oosterhout

Referentie: 324373
Verleend d.d.:
 22 december 2021

Voor: Het plaatsen van 10 
zonnepanelen op het 
bijgebouw

Locatie: Veerseweg 52a, 
4901 ZE Oosterhout

Referentie: 320946
Verleend d.d.:
 16 december 2021

Voor: Het kappen en 
herplanten van 12 
bomen vanwege 
vervanging van de 
riolering

Locatie: De Vliert, De Elzent, 
4849 RH Dorst

Referentie: 324374
Verleend d.d.:
 22 december 2021

Voor: Het kappen van 1 eik
Locatie: Achter Warandepoort 

9, 4904 PC Ooster-
hout

Referentie: 324646 
Verleend d.d.:
 22 december 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 
digitaal opvragen bij Team Bui-
ten Vergunning en Handhaving 
via het contactformulier op www.
oosterhout.nl. Gelieve het refe-
rentienummer hierbij te vermel-
den.

Bezwaar
Belanghebbenden die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun 
belangen worden getroffen kun-
nen daartegen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht be-
zwaren indienen en wel binnen 
zes weken na verzending van het 
betrokken besluit aan de aanvra-
ger/aanvraagster. 

Voor nadere informatie omtrent 
de datum van verzending van 
het betrokken besluit kunt u te-
recht bij Team Buiten Vergunnin-
gen en Handhaving (bereikbaar 
via algemeen telefoonnummer 
14 0162), gelieve het referen-
tienummer bij de hand te hou-
den. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college 
burgemeester en wethouders, 
Postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout.

Na indiening van een bezwaar-
schrift bestaat de mogelijkheid 
om een voorlopige voorziening 

aan te vragen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, Postbus 
90006, 4800 PA Breda. De ver-
gunning blijft in werking totdat 
op het verzoek is beslist.

VERGUNNINGVRIJ 
(AANVRAGEN OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN)

Door het college burgemeester en 
wethouders is de onderstaande 
aanvraag omgevingsvergunning 
vergunningvrij bevonden in de 
periode van 17 t/m 30 december 
2021:

Voor: Het plaatsen van 
handelsreclame t.b.v. 
geldautomaat binnen 
in het pand

Locatie: Kerkstraat 7, 4901 
JE Oosterhout

Referentie: 323308
Datum vergunningvrij:
 20 december 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 
digitaal opvragen bij Team Bui-
ten Vergunning en Handhaving 
via het contactformulier op www.
oosterhout.nl. Gelieve het refe-
rentienummer hierbij te vermel-
den.

Bezwaar
Belanghebbenden die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun 
belangen worden getroffen kun-
nen daartegen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht be-
zwaren indienen en wel binnen 
zes weken na verzending van het 
betrokken besluit aan de aanvra-
ger/aanvraagster. 

Voor nadere informatie omtrent 
de datum van verzending van 
het betrokken besluit kunt u te-
recht bij Team Buiten Vergunnin-
gen en Handhaving (bereikbaar 
op algemeen telefoonnummer 
14 0162), gelieve het referen-
tienummer bij de hand te hou-
den. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college 
burgemeester en wethouders, 
Postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout.

Na indiening van een bezwaar-
schrift bestaat de mogelijkheid 
om een voorlopige voorziening 
aan te vragen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, Postbus 
90006, 4800 PA Breda. De ver-
gunning blijft in werking totdat 
op het verzoek is beslist.

ONTWERPBESLUIT 
OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE 
VOORBEREIDINGS-
PROCEDURE

Het college van Oosterhout heeft 
het voornemen om een omge-
vingsvergunning te verlenen voor:

Voor: Brandveilig gebruik 
voor huisvesting 
van medewerkers in 
bestaande bedrijfs-
ruimte

Locatie: Heistraat 9, 4909 
BD Oosteind

Referentie: 323254
Ontwerpbesluit d.d.:
 27 december 2021

De aanvraag, de ontwerpbeschik-
king en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 6 januari 
2022 gedurende zes weken (di-
gitaal) ter inzage. 

Indien u dit ontwerpbesluit in wilt 
zien, kunt u het digitaal opvragen 
bij Team Vergunning en Handha-
ving via het contactformulier op 
www.oosterhout.nl. Gelieve het 
referentienummer hierbij te ver-
melden.

Zienswijze
Tijdens de periode van ter inza-
gelegging heeft iedereen de mo-
gelijkheid een schriftelijke ziens-
wijze in te dienen. U kunt deze 

sturen aan: het college burge-
meester en wethouders, Postbus 
10150, 4900 GB te Oosterhout. 
U kunt ook mondeling een ziens-
wijze inbrengen. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken bij Team 
Buiten Vergunningen en Handha-
ving via het telefoonnummer 14 
0162, gelieve het referentienum-
mer bij de hand te houden. 

Voor het indienen van beroep te-
gen de uiteindelijke beschikking 
moet u een zienswijze hebben 
ingebracht tegen de ontwerpbe-
schikking én u moet daarbij be-
langhebbende zijn.

Ontwerpbeschikking Wabo ver-
gunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht vergunning te verle-
nen voor:
Brabant Water N.V., Wethouder 
van Dijklaan 13 te Dorst, omge-
vingsvergunning, aspect milieu, 
veranderen van de inrichting; 
plaatsing 1 opslagtank voor Ke-
mira Pix-209 (polymeer), verwij-
dering 2 opslagtanks voor natri-
umpermanganaat, vervanging 
2 bestaande losplaatsen door 1 
nieuwe vloeistofdichte losplaats 
(omwb zaaknr.2021-022411; 
OLO nr.6056963).

De aanvraag, de ontwerpbe-
schikking en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien met ingang 
van donderdag 13 januari tot en 
met woensdag 23 februari 2022 
via de gemeente Oosterhout. 

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan 
eenieder schriftelijk een zienswij-
ze over het ontwerp naar voren 
brengen. Een zienswijze richt u 
aan de Omgevingsdienst Mid-
den- en West-Brabant, postbus 
75, 5000 AB Tilburg. Of digitaal 
naar info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat 
slechts beroep tegen de uitein-
delijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerp-
beschikking en men belangheb-
bende is.

Publicatie en rechtsmiddelen 
Bekendmakingen zijn ook digitaal 
beschikbaar op onze website ht-
tps://www.oosterhout.nl/nieuws/
bekendmakingen of direct via 
website https://www.overheid.nl/
aankondigingen-over-uw-buurt

BESLUITEN  
OMGEVINGSWET

Het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout 
maakt bekend dat de gemeente-
raad op 22 december 2021 een 
drietal besluiten heeft genomen 
over de Omgevingswet. 

Om de overgang naar de nieuwe 
Omgevingswet (verwachte inwer-
kingtreding 1 juli 2022) zo soe-
pel mogelijk te laten verlopen, 
heeft de raad op 22 december 
2022 drie besluiten genomen. 
De drie besluiten bepalen in wel-
ke gevallen: 
- Een omgevingsdialoog ver-

plicht is en welke voorwaarden 
er worden gesteld aan een om-
gevingsdialoog;

- Er voor een omgevingsvergun-
ning waarmee wordt afgewe-
ken van het omgevingsplan, 
een advies nodig is van de 
raad;

- Het college een omgevingsplan 
kan wijzigen, zonder tussen-
komst van de gemeenteraad. 

Ook wordt met één van de ge-
nomen besluiten het nemen van 
een voorbereidingsbesluit gedele-
geerd aan het college. 

Waar kan ik de besluiten inzien?
De besluiten zijn in te zien op 
www.overheid.nl en op de web-



Openbare besluitenlijst

Colofon
Uitgave 
van de gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1, 4902 ZP
140162
communicatie@oosterhout.nl
www.oosterhout.nl
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site van de gemeente Oosterhout onder 
ruimtelijke ontwikkeling (https://www.
oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ont-
wikkeling/omgevingswet)

Wanneer treden de besluiten in 
werking? 
De besluiten treden gelijktijdig met de 
Omgevingswet in werking. De verwach-
te datum daarvan is 1 juli 2022. 

Zijn er mogelijkheden voor bezwaar of 
beroep?
Tegen de raadbesluiten kan geen be-
zwaar worden aangetekend of beroep 
worden ingesteld.

Hebt u vragen?
Voor vragen kunt u via het algemene 
telefoonnummer 14 0162, contact op 
nemen met de heer D.P.A.W. van Don-
gen, beleidsmedewerker ruimtelijke or-
dening.  

INVALIDEN- 
PARKEERPLAATSEN

Toewijzing gehandicaptenparkeer-
plaats Biezenbeemd

Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 28 
december 2021 hebben besloten tot 
het toewijzen van een gehandicapten-
parkeerplaats nabij de woning Biezen-
beemd en deze ter beschikking te stel-
len aan de bewoner van deze woning. 

De volledige tekst van dit besluit ligt 
van 5 januari 2022 tot en met 15 fe-
bruari 2022 ter inzage bij de informa-
tiebalie van de gemeente Oosterhout, 
Slotjesveld 1. Het verkeersbesluit en de 
tekening waarnaar worden verwezen 
zijn ook te raadplegen via www.ooster-
hout.nl.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen dit be-
sluit bezwaar maken door binnen zes 
weken na publicatie van dit besluit een 
ondertekend bezwaarschrift in te die-
nen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Oosterhout, postbus 
10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld 
in deze brief de datum, uw naam en 
adres, het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de redenen van het bezwaar. 

Ten slotte is het belangrijk dat u de 
brief ondertekent. Een bezwaarschrift 
indienen kan ook via het Digitaal Loket 
op www.oosterhout.nl. 

DIVERSEN 

Voornemen ambtshalve uitschrijving 
uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Ten aanzien van de onderstaande per-
soon zijn wij voornemens over te gaan 
tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
van gemeente Oosterhout. 

Uit onderzoek is gebleken dat genoem-
de persoon niet heeft voldaan aan de 
verplichting gesteld in de Wet BRP. 
Daarin staat dat de burger verplicht is 
om binnen de termijn van vier weken 
vóór de beoogde datum van adreswij-
ziging en niet later dan de 5e dag na 
de adreswijziging schriftelijk aangifte te 
doen bij het college van burgemeester 
en wethouders van de woongemeente. 
De Algemene wet bestuursrecht geeft 
de gemeente de mogelijkheid om het 
voornemen ambtshalve uitschrijving 
te publiceren als we de bekendmaking 
niet per post kunnen versturen.

Burgemeester en wethouders van Oos-
terhout hebben het voornemen de vol-
gende persoon/personen per de hieron-
der aangegeven datum uit te schrijven 
uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum / Datum voornemen

Kucevičius, V.
11-04-1979 / 27-12-2021

De termijn voor het naar voren bren-
gen van een zienswijze en/of aangifte 
van de verhuizing is vier weken na de 
datum van het voornemen genoemd in 
deze publicatie. Dit kan schriftelijk of 
mondeling gebeuren. Een schriftelijke 
reactie kan gestuurd worden aan: Ge-
meente Oosterhout, afdeling Burgerza-
ken, Postbus 10150, 4900 GB Ooster-
hout. Voor een mondelinge toelichting 
moet u van te voren telefonisch een 
afspraak maken via telefoonnummer 
14 0162. 

Oosterhout, 5 januari 2022.

Afvalkalender 2022 online 
In de afvalkalender kan iedereen zien 
wanneer men welk soort huisafval aan 
straat kan zetten. De afvalkalender 2022 
staat online op www.mijnafvalwijzer.nl. 
U kunt ook de Afvalwijzer App downloa-
den. Via de website én de App kunt u 
handige meldingen voor herinneringen 
instellen. Zo krijgt u dan een e-mail of 
een melding op uw smartphone dat u 
binnenkort uw huisafval aan straat kan 
zetten. Zo zet u nooit meer te laat uw 
bak of zak aan straat! 

Afvalkalender uitprinten
U kunt ook eventueel via www.mijnaf-
valwijzer.nl uw afvalkalender uitprinten. 
Heeft u geen printer? Wellicht kan uw 
familie, vrienden of bekenden de afval-
kalender voor u uitprinten. Kan dat niet? 
Dan kunt u ook bij de receptie op het 
stadhuis of bij Theek5 (Torenstraat) uw 
kalender laten uitprinten.

Ontwerpbestemmingsplan De Bunthoef  
ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan voor de 
locatie Bloemenhof 2 in Oosterheide (lo-
catie activiteitencentrum De Bunthoef) 
ligt vanaf 13 januari a.s. zes weken ter 
inzage. Op deze locatie wil Thuisvester 
sociale huurwoningen bouwen voor één- 
en tweepersoonshuishoudens. Onder in 
de woontoren met sociale huurwonin-
gen krijgt het nieuwe activiteitencen-
trum een plek. Ook komt er voldoende 
ruimte voor parkeren.

Sociale huurappartementen en een 
nieuw activiteitencentrum
Thuisvester wil op de locatie van De 
Bunthoef maximaal 75 sociale huurap-
partementen realiseren. Winkels, het 
openbaar vervoer en andere voorzie-
ningen liggen binnen handbereik. Dat 
maakt deze locatie een goede plek voor 

woningbouw. Het activiteitencentrum 
is oud en voldoet niet aan de wettelijke 
duurzaamheidsnormen die vanaf 2023 
gelden. Het college wil daarom het hui-
dige centrum slopen en op deze locatie 
een nieuw activiteitencentrum realiseren. 
“Deze ontwikkeling draagt niet alleen bij 
aan de ambities van Oosterhout 2030, 
het draagt ook bij aan de versterking en 
verbetering van de wijk Oosterheide. Het 
geeft Oosterheide een impuls”, aldus 
Kastelijns. 

Omgevingsdialoog 
In juni hebben Thuisvester en de ge-
meente een omgevingsdialoog gevoerd, 
waaraan ondernemers en omwonenden 
deelnamen. Tijdens deze dialoog is het 
plan gepresenteerd. Aanwezigen uitten 
met name hun zorgen over de parkeer-

gelegenheid. In het plan worden echter 
voldoende parkeerplaatsen aangelegd 
voor nieuwe bewoners en hun bezoekers.

Herziening ter inzage
De huidige locatie heeft een maatschap-
pelijke bestemming. Dat betekent dat er 
volgens het huidige bestemmingsplan 
geen woningen gebouwd mogen wor-
den. Daarom moet het huidige bestem-
mingsplan worden herzien. Het herziene 
bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 
13 januari a.s. gedurende zes weken ter 
inzage, in de publiekshal van het stad-
huis, via www.oosterhout.nl en via www.
ruimtelijkeplannen.nl  (planidentificatie-
nummer NL.IMRO.0826.BSPhz4ooster-
hout).

Lever uw kerstboom gratis 
in bij de milieustraat

Wanneer 
kerstboom op 
aanbiedplaats 
huisafval? 
 
Wilt u uw kerstboom wegdoen? Zet dan 
uw kerstboom op de aanbiedplaats bij u 
in de buurt op de dag dat deze wordt in-
gezameld (zie bijgaand schema). 
Liever eerder van uw kerstboom af? 
U kunt deze ook zelf gratis inleveren bij 
de milieustraat. 
Er vindt dit jaar geen kerstboomverbran-
ding of -versnippering plaats in de kerk-
dorpen.

Vrijdag 7 januari 2022

Dammenbuurt 
Staatsliedenbuurt
Schildersbuurt
Larenbuurt
Donkenbuurt
Sterrenbuurt
Kruidenbuurt
Beemdenbuurt
Vogelbuurt
Kastelenbuurt 

Maandag 10 januari 2022 

Centrum
Molenbuurt
Leijsenakkers
Slotjes
Oud-West 
Houthaven
Den Hout
De Kreek
Contreie
Vrachelen I en II 
Markkant
Kanaleneiland
Vlindervallei 

Dinsdag 11 januari 2022

Oosteind
Dorst
Bloemenbuurt
Schrijversbuurt
Natuurkundigenbuurt
Componistenbuurt
Warande 

Afhaaldatum kerstboom in de wijk:

Inleveren bij de milieustraat
U kunt uw kerstboom ook gratis inleve-
ren bij de milieustraat (Wilhelminaka-
naal-Oost 7) tijdens de openingstijden. 
De milieustraat is open op maandag 
van 12.30 uur - 16.30 uur en van dins-
dag tot en met zaterdag van 8.00 uur - 
16.30 uur. 

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
Primair en Voortgezet onderwijs en BSO  
gaan weer open na kerstvakantie
Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scho-
len en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer 
open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens 
het OMT is dat verantwoord. Ook wordt sporten voor jeugd 
tot en met 17 jaar tot 20.00 uur buiten weer mogelijk vanaf 
11 januari. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt 
online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aan-

tal besmettingen in deze leeftijdscategorie, behalve voor de 
eerder uitgezonderde groepen. Heroverweging hierover vindt 
plaats op 14 januari. 

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl > onderwerpen > 
coronavirus-covid-19 kunt u het gehele artikel lezen.


