BRIEF CENTRUMONDERNEMERS AAN LEDEN GEMEENTERAAD
OSS - 17 MEI 2016

Met de snelle veranderingen in de
detailhandel, het consumentengedrag
en het sterker wordende krachtveld
online en in de fysieke regio, neemt
de complexiteit van de opgaven voor
het centrum van Oss toe.

Vanuit de gemeente Oss is een
koersdocument Stadshart Oss
opgesteld om het centrum
aantrekkelijk, levendig en
toekomstbestendig te houden. Het
doel is om duidelijkheid en vertrouwen
te bieden aan investeerders,
ondernemers, eigenaren en
bewoners.

De bovenstaande ontwikkelingen en de uitdagingen waar het centrum van Oss
voor staat vormden aanleiding voor het Centrummanagement Oss om een koers
voor de komende jaren vast te stellen: Centrummanagement Oss 3.0.

Op dinsdag 17 mei 2016 om 14.00 uur werd op het gemeentehuis van Oss het
eerste exemplaar van het koersdocument door voorzitter Jan van Loon worden
aangeboden aan wethouder Gé Wagemakers.

Het koersdocument CMO 3.0 kunt u vinden op de website Centrummanagement
Oss onder de gelijknamige rubriek. Klikken op de afbeelding is ook mogelijk.
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OPROEP AAN ALLE CENTRUMONDERNEMERS OSS
Het is echt 5 VOOR 12!

Na een lange periode van praten en eindeloos discussiëren wordt het tijd voor de
gemeenteraad van Oss om echt te kiezen voor haar centrum. Wat willen wij: meer
functies zoals cultuur in het centrum, een betere uitstraling, faciliteren van het
vastgoed en een actief centrum door stimulans van activiteiten. Hiermee verhogen
we structureel de ontmoetingsfunctie, combinatiebezoeken en belevingswaarde.
Dit betekent, naast onze eigen inspanningen, structureel investeren in het centrum
door uitvoering te geven aan de opgaven uit het koersdocument Stadshart Oss.

Er in de afgelopen tijd in de media veel aandacht gegeven aan de discussie die
ontstaan is na de publicatie van het koersdocument en een verkenningsnotitie over
de cultuurfuncties. De grootste ondernemersverenigingen in Oss, OIK en TIBO,
hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad gewezen op de hoge
urgentie voor de noodzakelijke beslissingen en investeringen in het centrum.

Het is nu aan ons, de centrumondernemers, om ook een duidelijk signaal af
te geven. Wij roepen je op om dat te doen door je stem te laten horen tijdens
de Opiniebijeenkomst op donderdag 19 mei om 19.30 uur in het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan.

Wij zijn er ons van bewust dat dit op de wekelijkse koopavond is maar toch
rekenen we op een massale steun. De politieke verdeeldheid van dit moment mag
niet de reden zijn voor uitstel van de juiste keuze voor het centrum. Jouw
aanwezigheid kan het verschil maken! Het is nu de hoogste tijd om collectief ons
ondernemerschap te tonen door de politiek te overtuigen dat het echt 5 voor 12 is!.

Tot donderdag 19 mei in het gemeentehuis van Oss!

Bestuur winkeliersvereniging COO

STATUTEN CENTRUMMANAGEMENT OSS

STATUTEN CENTRUMMANAGEMENT OSS
Het CMO heeft bij haar oprichting in 2008 statuten laten opstellen. Op basis van de
actualisatie van een aantal zaken werden ook de statuten van het CMO aangepast.
De statuten CMO 2016 zullen worden vastgesteld tijdens de bestuursvergadering
van 26 mei 2016. Geïnteresseerden kunnen zowel de huidige als de nieuwe
statuten (concept) terugvinden op de website Centrummanagement Oss onder de
gelijknamige rubriek.
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