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In deze nieuwsbrief staat informatie over drie projecten:
1. Vervanging parkeerautomaten
2. Invoeren van kentekenparkeren op de parkeerautomaten
3. Vervangen van de stadsafsluiting

1. VERVANGING PARKEERAUTOMATEN.
Alle 100 parkeerautomaten in en rondom het centrum van Oss worden vervangen of aangepast.
Alle 44 parkeerautomaten in het centrumgebied worden vervangen door nieuwe. In de omliggende
woonwijken worden 7 parkeerautomaten vervangen door nieuwe. De overige 50 parkeerautomaten
die in de woonwijken krijgen een grote upgrade.

Waarom vervangen/upgraden?
Een deel van de parkeerautomaten heeft zijn technische levensduur bereikt en wordt daarom
vervangen. Daarnaast zijn er nieuwe richtlijnen voor de pinbetalingen, waardoor alle pinterminals
in de parkeerautomaten vervangen moeten worden. Tot slot heeft de gemeenteraad in het voorjaar
besloten om het kentekenparkeren ook in Oss in te voeren. Daarom gaan we 51 parkeerautomaten
vervangen via een Europese aanbesteding (inmiddels afgerond) en worden er 49 voorzien van een
grote upgrade.

Wanneer?
De 44 parkeerautomaten in het centrum worden in twee fases vervangen. In de periode van 9-20
december worden de eerste 15 nieuwe parkeerautomaten nog geplaatst. De overige 29 worden
samen met de 7 in de woonwijken voor 14 januari 2020 geplaatst. We plaatsen de 15 uit de eerste
fase op de volgende parkeerterreinen (niet perse in deze volgorde):
•

Eikenboomgaardplein

(2)

•

Ridderhof

(1)

•

Maasvallei

(3)

•

Oostwal-West

(2)

•

Raadhuishof

(6)

•

P-terrein Lievekamplaan

(1)
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Wat merkt de parkeerder/bezoeker ervan?
De parkeerder heeft weinig last van de vervanging. De parkeerautomaten worden één voor één
vervangen, dus niet tegelijk. De nieuwe automaten worden werkend geplaatst. Zodra ze geplaatst
zijn kan de parkeerder deze meteen gebruiken. De collega’s van handhaving worden ingelicht,
maar er zal in deze periode geen gratis parkeren zijn.

2. INVOERING KENTEKENPARKEREN
Voor de 15 parkeerautomaten die in december geplaatst worden gaat op 1 januari 2020 het
kentekenparkeren aan. Aangezien dit een feestdag is, zal de bezoeker daar vanaf 2 januari mee te
maken krijgen. Om dit goed te laten verlopen wordt er actief aan communicatie gedaan. Zo komt
er:
•

Een uitgebreide campagne op social media waarin we aandacht besteden aan het
kentekenparkeren, het waarom, de voordelen en hoe het werkt.

•

Informatie op de algemene website www.oss.nl/parkeren

•

Persbericht(en)

•

Speciale pagina www.oss.nl/kentekenparkeren

•

Aankondiging in Oss Actueel

•

Gele borden op de parkeerterreinen waar het kentekenparkeren op 1 januari ingaat

•

Nieuwe borden boven de parkeerautomaat met aanduiding kentekenparkeren en
zonenummer voor mobiel parkeren.

•

We kijken nog of het handig is om een overzicht te maken van veel gestelde vragen. We
stellen het op prijs om alle vragen die bij jullie binnen komen dat deze naar
parkeerbedrijf@oss.nl gestuurd worden.

Wat verandert er precies?
De manier waarop parkeerders betalen bij de parkeerautomaat verandert. Ze moeten hun
kenteken invullen en krijgen geen ticket meer. Naast het pinnen zonder pincode (Dip&Go) en
muntgeld, wordt ook contactloos betalen (Tap&Go) toegevoegd. De tarieven en regels voor het
betaald parkeren veranderen niet.

3. VERVANGEN STADSAFSLUITINGEN
Vanaf februari 2020 gaan we beginnen met het vervangen van de stadsafsluitingen (verzinkbare
palen). Deze zijn ruim 15 jaar oud en technisch volledig afgeschreven. De nieuwe afsluitingen
worden voorzien van kentekenherkenning, sos-toegang (voor ambulances) en transponders voor
politie en brandweer. De leverancier is ongeveer 1 week per locatie bezig. De planning is nu als
volgt:
-

In/uitgang De Heuvel: start maandag 3 februari (tijdelijke ingang via de Kruisstraat)

-

Uitgang Terwaenen: maandag 10 februari

-

Uitgang Peperstraat: maandag 17 februari
2

Nieuwsbrief

-

Uitgang Monsterstraat: maandag 24 februari.

Tijdens de werkzaamheden is er geen ruimte voor verkeer. De locatie wordt volledig afgesloten, in
sommige gevallen kunnen alleen voetgangers er langs.

De leverancier neemt persoonlijk contact op met de aanliggende winkeliers voor de start van de
werkzaamheden op de locatie.
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