
 

  

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

   

Uitvoeringsprogramma van de Koers Stadshart Oss 

  

Op 19 mei werden de notities 'Koers Stadshart Oss' en 'Verkenning cultuurfuncties' 

besproken tijdens een gecombineerde commissievergadering. Tien 

centrumondernemers maakten op deze avond gebruik van de 

inspraakmogelijkheid. Aan het einde van de avond stelde de commissie voor om 

binnen een maand met een uitwerking te komen en deze vóór de zomervakantie 

opiniërend te bespreken. 

  

Deze uitwerking is het 'Uitvoeringsprogramma van de Koers Stadshart Oss' 

geworden. Het uitvoeringsprogramma bevat een uitwerking van de opgaven uit de 

koers. Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat er al wordt gedaan, wie dat doet en 

wat de vervolgstappen zijn. Veel onderdelen zijn of worden uitgevoerd door het 



 

Centrummanagement Oss en in het samenwerkingsprogramma 'Werkplaats 

Stadshart Oss'. Het uitvoeringsprogramma geeft aan waar investeringen nodig zijn 

vanuit de gemeente. Het College legt het uitvoeringsprogramma voor aan de 

opiniecommissie. Deze openbare opiniecommissie vindt plaats op donderdag 23 

juni. Ook dan bestaat de mogelijkheid om in te spreken. 

  

U kunt het uitvoeringsprogramma lezen op de website van de gemeente Oss 

via www.oss.nl/toekomstOssecentrum of via de website van het 

Centrummanagement Oss www.centrummanagementoss.nl . Daar staan onder de 

rubriek 'Koers Stadhart Oss' ook de eerdere notities en berichten. 

 

Voor vragen en opmerkingen: Jack van Lieshout - 0653518157 

 

Cultuurhuis centrum 

  

Verschillende centrumondernemers en instellingen uit Oss zijn bezig met het 

oprichten van een cultuurhuis in het centrum. Dit maakte wethouder Gé 

Wagemakers bekend. 

  

Volgens wethouder Wagemakers gaat het tussen de 15 tot 20 mensen die bezig 

zijn met het project en de gemeente is daar geen partij in. De initiatiefnemers, 

waaronder de bibliotheek, Het Hooghuis locatie Titus Brandsmalyceum, de 

Volksuniversiteit Oss, centrumondernemers, hebben een maand de tijd om het 

plan uit te werken De locatie voor een cultuurhuis is nog onbekend. 

  

De gemeente is volgens wethouder Wagemakers in afwachting van de uitwerking 

van het initiatief. "Hun plan is leidend", stelt de wethouder. "Dit is in ieder geval een 

stap in de goede richting. Het helpt bij het toevoegen van culturele functies aan het 

centrum. Wij als gemeente hebben een procesmanager aangedragen die ze gaat 

begeleiden en de groep heeft die geaccepteerd. Verder is het aan hen."  

 

 

 

  

 

Ons e-mailadres is: 
info@centrummanagementoss.nl 
Centrummanagement Oss 
Peperstraat 12  5341 CZ Oss 

 

  

 

http://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=4f2a08d23a&e=53627b3b8c
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