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ondernemersavond centrum Oss

welkom

27 mei 2019
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agenda

• welkom
• achtergronden brief gemeenteraad
• werk aan de winkel
• jullie aanbevelingen
• afsluiting
• borrel
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achtergronden/beweegredenen brief 9 mei 
www.centrummanagementoss.nl
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de spreekwoordelijke druppel

BD - 11 mei 2019

?
?

?
?

?

achtergronden/beweegredenen brief 9 mei 
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non-food zaterdagmarkt Oss

• achtergrond
• proces
• afspraken
• actie

Marcel van Gent Mr. Egbert van Ewijk
lid marktcie. namens ondernemers
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inhoud brief 9 mei 

rode draad: geen communicatie college
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Wethouder Joop van Orsouw 
kreeg gisteravond een ferme 
draai om zijn oren van de Oss 
gemeenteraad. Zijn solistische 
optreden bij de ontwikkeling 
van het Walkwartier in het Osse 
centrum stuit steeds meer 
partijen tegen de borst. “Deze 
wethouder moet zich schamen.”

BD - 24 mei 2019

BD - 24 mei 2019

wethouder krijgt draai om oren

BD - 25 mei 2019 EN OOK DUS
CMO - CENTRUMONDERNEMERS
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• parkeren
• fietsen
• evenementenbeleid
• Koers Stadhart Oss: beleid - middelen - actie
• etc.

inhoud brief 9 mei 

rode draad: geen communicatie college
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….discussie pilot…….
…mogelijke derving 300K…….

…geen inzage overhead + reserves….

nieuw beleid: gemeente breed

….reguleren parkeerdruk…….
….Ussen…Ruwert…

slechts 1 oplossing vanuit politiek….
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….discussie pilot…….
…mogelijke derving 300K…….

te dure fietsvoorzieningen 

Spoorlaan Euro 125.000

De Wal Euro     6.000

centrumbezoekers-ondernemers zijn de dupe
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• parkeren eerste half uur gratis (met kaartje)

• daarna tarief 3,5 uur 2,50

• dagkaart op alle terreinen 4,00

• parkeren op koopavonden GRATIS

retour
pakketje

bestelling

reparatie:
• kleding
• telefoon
• sierraden

• bril
• etc

bloemetje
visje

brood
etc

géén enkele politiek steun

….voorstel CMO was:
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waar ging het fout?  
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waar gaat het fout?  

KUNNEN WIJ ONS DIT NOG WEL PERMITTEREN

OF

1 juni 2019
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hoeveel rek zit er nog in ‘ONS’ centrum?

wat kunnen MOETEN we SAMEN 
op korte termijn ondernemen?

uit een presentatie van 13 maart 2019 voor wethouders Van Orsouw en Den Brok



ondernemersavond 27 mei 2019                                                                                                 onderwerp: centrumontwikkelingen

• Koers Stadhart Oss: beleid - middelen - acties
• realisatie Wal Kwartier:

• wanneer?
• wat tot aan die tijd?
• wat meer?

• zichtbaarheid/daadkracht/betrokkenheid college/politiek
• van raadplegen/klankborden naar (verplicht) informeren
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V&DHEUVEL

wonen

HEMA

pop up

actueel 25 mei 2019
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• Koers Stadhart Oss: beleid - middelen - actie
• realisatie Wal Kwartier:

• wanneer?
• wat tot aan die tijd?
• wat meer?

• zichtbaarheid/daadkracht/betrokkenheid college/politiek
• van raadplegen/klankborden naar (verplicht) informeren

géén fake news
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www.trefhetinoss.nl

live sinds 25 februari 2019 



ondernemersavond 27 mei 2019                                                                                                 onderwerp: centrumontwikkelingen

www.trefhetinoss.nl
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www.trefhetinoss.nl

www.trefhetinoss.nl

info: zie contact
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www.trefhetinoss.nl

promotiefilmpjes….

productie is gestart….
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‘summer in the city’

themamaanden juli en augustus
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herhaling zomer-dinsdag-braderie
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denk na over aan acties
binnenkort meer informatie

start 6 juli
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meer voor minder !
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• Klaphekkenplein
• Monsterstraat
• Houtstraat
• Walplein
• Kerkstraat
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jullie aanbevelingen
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hartelijk dank voor jullie 
aanwezigheid en bijdragen
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borrel


