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16 juni 2018: Groot feest in het Osse centrum met Maasdijkfeesten op de Heuvel  én 

festival Global Goals op het ! 

 

Inloopbijeenkomst aanpassingen Klaphekkenplein 

Op 21 juni 2018 is er een inloopbijeenkomst over de aanpassingen van het plein 

tussen de Kazernestraat en de Klaphekkenstraat in Oss; in de volksmond 

Klaphekkenplein genoemd. 

  

Wat gaat er veranderen? 

Op het Klaphekkenplein ligt antracietkleurige steentjes (split). Dat is lastig te 

onderhouden, waardoor er veel onkruid staat. We gaan deze steentjes vervangen 

klinkers, wat veel minder onderhoud nodig heeft. Ook gaan we een vlinder- en 

bijentuin maken. Hiervoor brengen we op het plein meer bomen en struiken aan. De 

werkzaamheden starten in het najaar 2018. 

http://www.centrummanagementoss.nl/pagina/koningsmarkt-2017


 

  

 

Benieuwd naar de plannen? 

We houden een inloopbijeenkomst op donderdag 21 juni 2018 van 18:30 tot 20:00 uur 

in een tent op het Klaphekkenplein. U kunt daar de tekeningen bekijken en al uw 

vragen stellen. U kunt de plannen vanaf 17 juni ook bekijken 

op www.oss.nl/plannenenprojecten 

  

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met projectleider Jos Voets, 

telefoonnummer 140412 of mail J.voets@oss.nl 

 

 

Herinrichting  

Over enkele maanden zal begonnen worden met de herinrichting van de 

Raadhuislaan, de Oostwal en de Molenstraat. De werkzaamheden zullen gefaseerd 

worden uitgevoerd. Op onze website is ter informatie in de rubriek'informatie 

algemeen' het faseringsplan en een toelichtende memo in te zien. 

 

http://www.oss.nl/plannenenprojecten
mailto:J.voets@oss.nl
http://www.centrummanagementoss.nl/pagina/informatie-algemeen/herinrichting-raadhuislaan-oostwal-molenstraat
http://www.centrummanagementoss.nl/pagina/informatie-algemeen/herinrichting-raadhuislaan-oostwal-molenstraat


 

Oproep aan (centrum) ondernemers! 

Wordt Oss de MKB-vriendelijkste-gemeente van Nederland? Het onderzoek betreft 

vier pijlers: tevredenheid, imago, communicatie & beleid en gevoelswaarde.  

 

Waar, wanneer en wat? 

Op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/oss kunnen ondernemers een online 

vragenlijst invullen, dit duurt max. 10 minuten. Invullen kan tot 1 juli. Het onderzoek 

betreft vier pijlers: tevredenheid, imago, communicatie & beleid en gevoelswaarde. 

 

                  

 

Waarom meedoen? 

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, voor leefbare binnensteden, voor 

welvaart, enz. Belangrijk dus om te weten of wij op de goede weg zitten of op welke 

onderdelen wij het beter kunnen doen. Zo proberen wij eraan bij te dragen dat de 

ondernemers op een goede, succesvolle manier en met trots kunnen blijven 

ondernemen in onze gemeente. Niet geheel onbelangrijk … we dingen ook mee naar 

de prijs ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Brabant en/of  Nederland.’ Een 

mooie notering straalt natuurlijk ook af op het MKB in de gemeente Oss!  

 

http://www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/oss


 

Jaarverslag 2017  

Het jaarverslag 2017 is klaar en te lezen/downloaden op onze website! 

               
 

  

 


