Uitnodiging bewonersbijeenkomst agrarische visie
Beste dorps- en wijkraden,
Gemeente Oss is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een agrarische visie voor het
buitengebied. Daarbij wil zij alle betrokken partijen horen. De bewoners van Oss, met de dorps- en
wijkraden als vertegenwoordigers, hebben hierin een belangrijke rol. Daarom nodigt gemeente Oss
jullie graag uit voor een bewonersbijeenkomst op maandagavond, 2 december in het
gemeentehuis.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen ideeën worden gedeeld over verschillende onderwerpen die
verbonden zijn met de agrarische sector, zoals landschap, recreatie en wonen, gezondheid en
hinder, en de relatie tussen boeren en burgers. Zie de bijlage voor meer informatie over het
programma.
Waar: Gemeentehuis Oss; Raadhuislaan 2 in de Raadzaal.
Wanneer: 2 december van 19.00-21.30
Via een advertentie in Oss Actueel nodigen wij ook geïnteresseerde bewoners uit. Uiteraard kunnen
jullie als wijk- en dorpsraad dat ook doen. Aanmeldingen kunnen tot 29 november 13.00 worden
doorgegeven door een e-mail te sturen naar l.stok@oss.nl.
Graag zien we jullie dan.
_______________________________________________________________________________
Bijlage: toelichting thema’s



Landschap / recreatie / wonen

In de gemeente Oss zijn veel verschillende agrarische bedrijven aanwezig die mede het landschap
bepalen. Ook heeft landbouw een effect op recreatie: enerzijds is het agrarische gebied steeds
meer in trek als recreatiegebied, anderzijds strijden landbouw en natuur om het grondgebied.
Rond deze tafel gaan we in gesprek over de rol van de landbouw in de gemeente Oss ten opzichte
van het landschap, recreatie en wonen.
Inleidende vragen:

1) In hoeverre beïnvloedt de landbouw het landschap in de gemeente Oss?
2) In hoeverre beleeft u plezier aan het boerenlandschap in de gemeente Oss?
3) Heeft de landbouw in de gemeente Oss een positief of negatief effect op uw woon- en
recreatieplezier?


Hinder / gezondheid

Het houden van landbouwdieren kan positieve en negatieve gezondheidseffecten hebben op de
omgeving: zo hebben mensen die op het boerenland opgroeien minder vaak last van allergie; aan
de andere kant heb je bijvoorbeeld te maken met de uitstoot van fijnstof. Ook kan er hinder

ondervonden worden door de geur van veehouderijen of bijvoorbeeld net uitgereden mest over het
land.
Rond deze tafel gaan we in gesprek over de effecten van landbouw op de gezondheid en mogelijke
hinder door landbouwpraktijken in de gemeente Oss.
Inleidende vragen:

1) Hebt u het gevoel dat landbouw in de gemeente Oss een effect heeft op de
volksgezondheid?
2) Ondervindt u hinder door landbouwpraktijken in de gemeente Oss?
3) Ziet u ook positieve aspecten, bijvoorbeeld gezond voedsel?
4) Vindt u dat gezondheid altijd op de eerste plaats moet komen, bijvoorbeeld in
afweging met dierenwelzijn?


Relatie boer / burger

Er wordt vaak gesproken over de kloof tussen boeren en burgers. Burgers hebben weinig zicht op
de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, maar hebben daar wel een mening over. Bij
boeren leidt dit soms tot een defensieve en gesloten houding. Wel zie je regelmatig initiatieven als
open dagen en educatieve activiteiten. Hoe is de relatie tussen boeren en burgers in de gemeente
Oss?
Rond deze tafel gaan we in gesprek over de relatie tussen boer en burger.
Inleidende vragen:

1)
2)
3)
4)

Hoe ervaart u de relatie tussen boeren en burgers in de gemeente Oss?
Is er daadwerkelijk sprake van een kloof?
Voelt u zich betrokken bij de boeren in uw omgeving?
Hebt u concrete voorbeelden (die goed werken)?

