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Centrummanagement Oss

behartigt de belangen van alle ondernemers in het centrum 

staat voor een florerende binnenstad van Oss

zorgt voor een prettig klimaat waar bezoekers zich welkom voelen

veranderende rol
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• plan: uitwerking ideeën gebiedsontwikkeling

• doel: presenteren aan wethouder/college voor haalbaarheidsstudie

• doelstellingen plan:
1. realiseren noodzakelijke impulsen centrum
2. oplossen uitdagingen in het centrumgebied
3. creëren onderscheidend vermogen
4. investeren in groen - klimaatadaptatie - duurzaamheid
5. verbeteren imago centrum én gemeente Oss

• locatie plan: Eikenboomgaard
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uit Koers Stadshart Oss - december 2016

‘Belangrijk dat strategische keuzes worden 

gemaakt in de functie en positie en de 

ruimtelijke kwaliteit die daarbij past’ 

‘Het is het hart van de stad en de 

huiskamer voor de Osse gemeenschap’

‘Bij middelgrote steden, die vaak als hart en 

woonkamer van de eigen gemeente fungeren, 

biedt de behoefte aan ontmoeten kansen’ 

‘Daarbij verschuift de focus naar versterking, 

vernieuwing en herontwikkeling voor 

centrale publieksfuncties’ 

‘Een stadshart dat compact is, vol 

verrassingen en uitgesproken’

1. realiseren noodzakelijke impulsen centrum
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september 2017

augustus 2017

december 2017

2.     oplossen uitdagingen in het centrumgebied
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noodzakelijke transformatie binnensteden van 

‘place to buy’ naar ‘place tot be/meet’

Den Bosch

Eindhoven

Nijmegen

bron: koopstromenonderzoek 2014
3.    creëren onderscheidend vermogen
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4.    investeren in groen - klimaatadaptatie - duurzaamheid

‘Hittestress is een groeiend gevaar voor 

Nederlandse steden’

‘Klimaataanpassingen zijn niet alleen noodzaak maar bieden ook 

kansen voor vergroening van de openbare ruimte 

en economische ontwikkeling’
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een aantrekkelijke binnenstad is van belang voor het vestigingsklimaat:

inwoners - bedrijven - ketens - onderwijs/hbo

5.    verbeteren imago centrum én gemeente Oss

+ (her)investeerders



presentatie wethouder Joop van Orsouw  - 20 september 2018                                                                      
©CMOss

hand-out presentatie wethouder Joop van Orsouw  - 19 september 2018                                                             ©CMOss

december 2016: akkoord gemeenteraad op Koers Stadshart Oss

december 2017: akkoord gemeenteraad op plan Wal Kwartier

VANDAAG
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• multifunctioneel ‘park’
• groen - water - ontmoeten - verblijven - spelen
• straattheater - speakerscorner
• kleinkunst - exposities - manifestaties
• kermis
• parkeren

• straat
• promenade

• horeca – terrassen

• weekmarkten

• (muziek)evenementen
ontlasten park Jan Cunen
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impressie - animatie
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onder verhogingen: bewaakte fietsenstalling
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houthistorie: inspiratie speelhoek 

houtfabriek Hooghuisstraat

Romeinse  putconstructie Eikenboomgaard
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oude stadsgracht Oostwal

gracht en amfitheater: wadi 
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zonnecollectoren: gratis opladen 



hand-out presentatie  park Eikenboomgaard - september 2018                                                                      ©CMOss



hand-out presentatie  park Eikenboomgaard - september 2018                                                                      ©CMOss

kermis: uitbreiding - verplaatsing
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weekmarkten: uitbreiding - verplaatsing
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verkeerscirculatie

• Molenstraat - Carmelietenstraat éénrichting stad inwaarts
• Burgwal éénrichting noordwaarts
• Walstraat éénrichting naar Oostwal
• Hooghuisstraat éénrichting naar Oostwal
• Eikenboomgaard géén autoverkeer

éénrichting tweerichting
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• doelstellingen plan:
1. realiseren noodzakelijke impulsen centrum

2. oplossen uitdagingen in het centrumgebied

3. creëren onderscheidend vermogen

4. investeren in groen - klimaatadaptatie - duurzaamheid

5. verbeteren imago centrum én gemeente Oss

samenvatting
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met dank aan Joris Broeksteeg voor vormgeving/visualisatie!


