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Nieuwe opstelling dinsdagmarkt

Wat verandert er?

Per 1 september wijzigt de marktopstelling van
de dinsdagmarkt in het centrum van Oss. In
deze nieuwsbrief leest u wat er precies verandert en wat de belangrijkste aandachtspunten
zijn voor u als centrumondernemer maar ook
bij deze opstelling.

- De nieuwe dinsdagopstelling gaat in per 1
september. Dit betekent dat de markt voor het
eerst op dinsdag 5 september in de nieuwe opstelling komt te staan.
- Op dinsdag komen meer marktondernemers
op de Heuvel en Terwaenen te staan.
- De tijden van de dinsdagmarkt zijn vanaf 1
september van 8.30 tot 14.00 uur.

De nieuwe dinsdagopstelling van de
markt ziet er als volgt uit:
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NIEUWSBRIEF
Aandachtspunten bij de nieuwe
marktopstelling
- Vanaf 1 september is verkeer door het centrum
op dinsdag niet mogelijk omdat de marktondernemers vanaf 5.00 uur op de Heuvel, Terwaenen en het Eikenboomgaardplein de markt
opbouwen. We verzoeken de centrumondernemers aan de Heuvel en Terwaenen (nummer 6
t/m 52 en 3 t/m 11) om het laden en lossen op
andere dagen te plannen.
- Houd de calamiteitenroute die in het rood op
bijgevoegde plattegrond staat altijd vrij.
- De marktondernemers moeten wennen aan
de nieuwe opstelling. Hierdoor verloopt de open afbouw de eerste weken misschien niet helemaal soepel. Wij rekenen op uw begrip.
- Vanaf 1 september kunnen bezoekers van het
centrum op dinsdag ook tijdens markttijden
op een helft van het Eikenboomgaardplein
parkeren. Na afloop van de markt is het parkeerterrein uiterlijk om 15.30 uur weer volledig beschikbaar.
- We blijven in overleg met een afvaardiging
van de marktondernemers, centrum- en horecaondernemers en wijkraad om samen te werken
aan een goede wisselwerking tussen de markt
en het centrum. Hebt u ideeën, opmerkingen of
aandachtspunten? Geef deze dan door aan Centrummanagement Oss, jackvanlieshout@centrummanagementoss.nl / 06-53518157.

Hoe kwam de nieuwe opstelling tot
stand?
De gemeente Oss is sinds september 2016 in gesprek met een werkgroep over de toekomst van
de centrummarkten op dinsdag en zaterdag.
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Deze werkgroep bestaat uit marktondernemers,
centrumondernemers en de wijkraad Centrum
Krinkelhoek Mettegeupel. Het resultaat van deze
gesprekken is het voorstel richting de gemeenteraad om in te stemmen met het ‘uitvoeringsprogramma centrummarkten’. Op 6 juli 2017
stemde de gemeenteraad hiermee in. Vervolgens
gaf het college op 11 juli 2017 akkoord voor de
nieuwe opstelling van de dinsdagmarkt. U ontving eerder drie nieuwsbrieven over dit proces.
Mocht u deze hebben gemist dan kunt u deze
nog lezen op www.centrummanagementoss.nl/
pagina/weekmarkten.

Promotie nieuwe marktseizoen
Op dinsdag 5 september vinden een aantal activiteiten plaats om de eerste dinsdagmarkt in de
nieuwe opstelling extra aandacht te geven en het
marktseizoen goed te openen. Vóór 5 september
promoten we de dinsdagmarkt en informeren
we klanten over de nieuwe opstelling. Hiervoor
laten we een marktspecial maken die op woensdag 30 augustus samen met Weekblad Regio Oss
verspreid wordt. U kunt een advertentie plaatsen in deze marktkrant. Heeft u daar interesse
in? Neem voor meer informatie hierover contact op met de redactie van Weekblad Regio Oss:
regiooss@weekbladregiooss.nl / 0412-745340.

Hebt u vragen?
Neem dan contact op met Sanne Gielis: S.Gielis@
oss.nl / 14 0412.

