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OPROEP DEELNAME KLANKBORDGROEP 

De veranderingen van de laatste jaren in onder ander de detailhandel maakten het 

noodzakelijk om te kijken naar de wensen en ambities uit het geldende beleid voor het 

centrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft een “Agenda voor de 

toekomst van het Osse centrum” opgesteld. Op deze agenda staan onder andere een 

nieuw toekomstbeeld voor het centrum, de locatie V&D en sheddaken, een verkenning 

voor de versmarkt en verplaatsing van de bibliotheek/cultuurcluster, de Galerij, de Burgwal 

en de Walstraat. De agenda is in de commissie Ruimte van 2 juli behandeld. 

 

 

http://us2.campaign-archive1.com/?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=9027d23b7a&e=20d51310f9


 

 

Voor de uitvoering van de “Agenda voor de toekomst van het Osse centrum” stelt de 

gemeente een externe klankbordgroep samen. Deze klankbordgroep wordt niet alleen 

geïnformeerd over de verschillende projecten, maar denkt ook actief mee. De ondernemers 

in het centrum kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Andere deelnemers aan 

de klankbordgroep zijn vertegenwoordigers van de wijkraad en bewoners van het centrum. 

Onze inschatting is dat de klankbordgroep één keer in de 6 tot 8 weken in de avonduren 

bij elkaar komt. 

 

Voor deelname aan de klankbordgroep is de gemeente op zoek naar een representatieve 

vertegenwoordiging van ondernemers in het centrum. Gedacht wordt aan 

vertegenwoordigers vanuit de detailhandel en de horeca en/of vanuit de verschillende 

deelgebieden in het centrum. Onze voorkeur gaat uit naar maximaal 5 personen. 

Overigens worden de ondernemers in een bepaalde straat of de directe omgeving bij 

uitvoering van de verschillende projecten uit de agenda van de toekomst actief betrokken. 

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij projectleider Nicole van Zuijlen via e-mail 

n.van.zuijlen@oss.nl 

  

GRATIS PARKEREN TIJDENS EXTRA KOOPAVONDEN EN KOOPZONDAGEN 

In het centrum van Oss zijn rond de feestdagen weer extra koopavonden en 

koopzondagen. Bezoekers van het centrum kunnen op de extra koopavonden in heel Oss 

vanaf 18.00 uur gratis parkeren. Op koopzondagen kunnen bezoekers de hele dag gratis 

parkeren. Ook tijdens het Jumbo Winterland is het parkeren vanaf 18.00 uur gratis.  

mailto:n.van.zuijlen@oss.nl


 

 

Op donderdagavond (vaste koopavond) blijft het betaald parkeren tot 21.00 uur. Op de 

wettelijke feestdagen 25, 26 december en op 1 januari is het parkeren in geheel Oss 

gratis. 

 

Wanneer?  

De extra koopavonden zijn op vrijdag 4, dinsdag 22 en woensdag 23 december. De 

koopzondagen zijn op 20 en 27 december. Het evenement Jumbo Winterland is van 15 

december 2015 tot en met 3 januari 2016 is op de Heuvel.  

 

Parkeergarage Bergoss en Oostwal-Oost niet gratis  

Parkeren in deze parkeergarages is niet gratis op extra koopavonden en koopzondagen. Op 

de koopzondagen zijn de parkeergarages open van 11.00 tot 19.00 uur. De normale 

openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 

8.00 tot 22.00 uur. Op 25, 26 december en 1 januari zijn de parkeergarages gesloten. Met 

het parkeerkaartje kunnen bezoekers ook buiten de openingstijden de parkeergarages 

verlaten. 

 

Meer informatie?  

Meer informatie over de koopavonden en koopzondagen in het centrum is te vinden op 

www.centrummanagementoss.nl. Meer informatie over het parkeren in Oss is te vinden op 

www.oss.nl/parkeren. 

 

Het jaarplan 2016 van het Centrummanagement Oss is beschikbaar via de website 

http://www.centrummanagementoss.nl/
http://www.oss.nl/parkeren
http://centrummanagementoss.us2.list-manage1.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=7ce88751b8&e=20d51310f9
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