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VIER JOUW ZOMER IN DE STAD  

 

Het Centrummanagement Oss is van start gegaan met het organiseren van 

zomeractiviteiten. In de vorige nieuwsbrief stond een volledig overzicht van alle 

straatartiesten in de periode juli tot en met september. 

Na het succes van vorig jaar kunnen kinderen ook dit jaar tijdens de 

zomervakantie op woensdagen weer in het centrum terecht voor springkussen- of 

watervermaak. 

Daarnaast is het idee van enkele centrumondernemers opgepakt om op de 

dinsdagen in de periode van dinsdag 10 juli tot en met dinsdag 14 augustus een 

zomerbraderie te organiseren. Waarom op dinsdag ? Omdat we dan  van 9.00 uur 

  



 

tot 14.00 uur aansluiten aan de bestaande weekmarkt.  Het Centrummanagement 

Oss stelt gratis kramen beschikbaar die voor de winkels worden geplaatst.  

Hoe doet u mee: stuur een mail met naam en telefoonnummer 

naar: bianca@centrummanagementoss.nl en wij regelen het ook voor u! 

  

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën bel mij dan op 06-30300630. 

    

 

BEREIKBAARHEID CENTRUM KERMIS 2018 

 

Van 16 tot en met 22 augustus 2018 is het kermis in het centrum van Oss. De 

kermis staat op de volgende terreinen: 

• Parkeerterrein Het Burchtplein 

• parkeerterreinen aan de Eikenboomgaard/Terwaenen 

• parkeerterrein De Wal 

• Burgwal 

• De Heuvel 

Wat betekent dit voor u?  

In de omgeving van uw onderneming zijn de hierboven genoemde straten en 

terreinen vanaf Dinsdag 14 augustus 2018 (7.00 uur) tot en met vrijdag 24 

augustus (12.00 uur) 2018 niet beschikbaar voor parkeren en voor alle verkeer 

afgesloten. Er is gedurende deze periode een wegsleepregeling van kracht. 

 

Bevoorrading van uw onderneming  

U dient er rekening mee te houden dat het doorgaande verkeer richting 

Eikenboomgaard, Hooghuisstraat, Burgwal niet mogelijk is. Vanaf de Molenstraat 

is er een 1 richtingsverkeer ingesteld richting de Oostwal. Voor het 

verzorgingsverkeer Hooghuisstraat tussen Heuvel en Oostwal en de Burgwal is het 

toegestaan om de Hooghuistraat in tegengestelde richting vanaf de Oostwal te 

bereiden tussen 6.00 uur tot 12.00 uur. 

 

Markten  

In verband met de kermis is de zaterdagmarkt van 18 augustus 2018 en de 
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dinsdagmarkt van 21 augustus 2018 verplaatst naar parkeerterrein Jurgensplein, 

tussen de Boterstraat en het Heschepad. Tijdens de markt is het 

Jurgensplein beperkt beschikbaar voor parkeren.  

Na afloop van de markt en schoonmaak is het terrein na 15.30 uur weer 

beschikbaar voor parkeren. 

  

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met: 

Peter Damen 06-53726043 of Sander Steinvoort 06-11623135 

  

 

  

 

   

   

       

 

  
Disclaimer | © Stichting Centrummanagement Oss 2018. Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 

door fotokopieën, of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van 

uitgever. 

 

Ons e-mailadres is: 

info@centrummanagementoss.nl 

 

uitschrijven voor deze nieuwsbrief     actualiseren  van uw gegevens  

 

Centrummanagement Oss 

Peperstraat 12 

5341 CZ Oss 
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