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KOERS STADSHART OSS
Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Oss de Koers Stadshart Oss
vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente Oss om wil gaan met het centrum van Oss. Een
groot aantal initiatieven die passen in deze koers is al gestart. De gemeente Oss,
centrumondernemers en het centrummanagement Oss werken al twee jaar aan grote en
kleine impulsen die het stadshart laten bruisen.
Sinds een half jaar werken we samen met de Werkplaats Stadshart Oss vanuit de
Peperstraat aan 'het centrum als bedrijf'. De thema's die relevant zijn voor een vitaal en
toekomstbestendig centrum zijn:
 Kwaliteit en uitstraling
 Identiteit
 Evenementen
 Kennis en de ondernemer
 Parkeren en bereikbaarheid
Om geïnteresseerden een goede indruk te geven van tal van uitgevoerde projecten en
activiteiten en hetgeen binnenkort staat te gebeuren, is een fotoboekje 'Bruisend stadshart'
gemaakt.
Zowel het boekje als de koers zijn beschikbaar via onze website
www.centrummanagementoss.nl.

RECLAMEHEFFING
Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Oss eveneens de (nieuwe) Verordening
Reclamebelasting Oss 2017 vastgesteld. Dit betekent dat met ingang van het nieuwe
jaar de hoogte van de reclameheffing wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde van het
pand.
De verordening en meer informatie over de reclameheffing is beschikbaar via onze website
www.centrummanagementoss.nl.
STADSDISTRIBUTIE
Namens de Werkplaats Stadshart Oss en de gemeente Oss is Teun Potmeer een onderzoek
aan het uitvoeren naar stadsdistributie. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een
passende oplossing om het aantal vervoersbewegingen te verminderen binnen het centrum.
Als onderdeel van dit onderzoek is er een enquête uitgezet onder de centrumondernemers
van Oss. Namens Teun Potmeer doen wij u een verzoek om de enquête in te vullen. Het
invullen van de enquête neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag en de resultaten worden
volledig anoniem verwerkt.
Hier vindt u de link naar de enquête:
https://gemeenteoss.premiumsurvey.datacoll.nl/nq.cfm?q=6C2E13A7-C72C-42B6-8F2264FC6363E4BF
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Teun Potmeer via het emailadres: T.Potmeer@oss.nl . Alvast dank voor uw medewerking!
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Ons e-mailadres is:
info@centrummanagementoss.nl
Centrummanagement Oss
Peperstraat 12
5341 CZ Oss

