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Zitjes, geveltuinen en een poort die knipoogt naar het verleden. 'Promenade H'
kan een volgende stap zijn naar een groenere binnenstad in Oss. Maar wordt dit
plan wél op korte termijn uitgevoerd?
Op fraaie impressies van het centrummanagement (CMO) is te zien hoe de Heuvelstraat
een flinke upgrade krijgt, helemaal tot aan de ijssalon van Venezia op de Heuvel. Zonder
rommelige reclameborden en mét volop groen. Dat beeld past volgens centrummanager
Jack van Lieshout helemaal in het omvormen van de stad tot een aangename
woonomgeving, vertelde hij gistermorgen bij zijn presentatie aan ondernemers en de
wethouder.
Sinterklaas
,,Er was een tijd dat je in het centrum alleen maar voor goede verlichting hoefde te zorgen
en hooguit Sinterklaas nog eens per jaar op een paard moest zetten", sprak Van Lieshout.
,,Maar die tijd is voorbij. Er wonen hoe langer hoe meer mensen in de binnenstad en
daarom moet het ook een fijne verblijfplaats zijn. Eentje met groen en bestand tegen
hitte."
Om dat voor elkaar te krijgen denkt het CMO allereerst aan grote, vijfhoekige bakken met
een helling van gras. Die moeten rondom bestaande én nieuwe bomen worden opgetrokken
op de grens van de Heuvel en Heuvelstraat. Kinderen kunnen er spelen terwijl hun ouders
aan het winkelen zijn. Volwassenen kunnen even op adem komen op de zitjes rondom.
Bij de uitgang van 't Gengske staat een insectenhotel ingetekend, ook al omringd door een
zitje. Een dat lijkt op de exemplaren die nu al op het Walplein staan. Op de kruising met
de Kerkstraat komt een grote groene boog die knipoogt naar de oude stadspoort die op
die plek stond. Langs de gehele Heuvelstraat kruipen groene geveltuintjes omhoog. Het
plan is zó opgesteld dat de bevoorrading en hulpdiensten niets in de weg staat. Voor de
markt zou minder plek zijn. Maar die moet op termijn dan ook verhuizen richting het
Walkwartier.
Wéér een ambitieus plan
Het centrummanagement presenteert zo voor de derde keer een ambitieus plan om een
deel van het centrum flink aan te pakken. Eind 2018 kwam Park Eikenboomgaard op tafel,
een jaar later een upgrade van de Burgwal. Op de uitvoering van die twee plannen is het
nog altijd wachten. Voor het park moet de gemeente een aantal panden verwerven. Het
plan voor de Burgwal werd vlak voor de pandemie gepresenteerd en is bovendien amper
te combineren met de bouw van het Walkwartier. Obstakels die bij Promenade H niet aan
de orde zijn. Van de drie plannen lijkt deze nieuwste dan ook het eenvoudigst uitvoerbaar.
Maar Van Lieshout heeft nog altijd goede hoop dat ze alle drie werkelijkheid worden. Hij
weet zich gesteund door centrumwethouder Joop van Orsouw. Die gaf gisteren namelijk
aan dat de komst van Park Eikenboomgaard wat hem betreft onderdeel wordt van de
volgende coalitieonderhandelingen. En ook over dit nieuwe plan is hij enthousiast. ,,We
gaan er heel goed naar kijken. Bij de Fratershof, het TBL en de Raadhuislaan willen we ook
vergroening, dat is ontzettend belangrijk."
Fietsen
En Van Orsouw ziet nóg een voordeel in Promenade H. ,,Met die grote bakken in de
Heuvelstraat zal het definitief afgelopen zijn met het fietsen in het centrum."

