oktober 2017

In deze nieuwsbrief: persbericht over de pilot betaald parkeren, reminder gratis AED
training, oproep aan centrumondernemers om mee te denken over branding van het
centrum en save the date voor ondernemersavond 2017!

PERSBERICHT GEMEENTE OSS - 3 OKTOBER 2017
Dagtarief parkeren centrum Oss goedkoper
Het dagtarief voor het parkeren in het centrum van Oss wordt op alle
parkeerterreinen verlaagd van € 4,00 naar € 2,50. Het uurtarief gaat van € 1,45
naar € 1,50. Het gaat om een pilot die duurt van 1 december 2017 tot 1 januari
2019. Dat heeft het college van b&w vandaag besloten.
Langer verblijven in het centrum
Wethouder Gé Wagemakers: ‘Met deze aantrekkelijke parkeertarieven willen we dat
bezoekers langer blijven in het centrum. Ook willen we nieuwe bezoekers trekken en
verloren bezoekers terugwinnen. Uiteindelijk hopen we dat bezoekers vaker
terugkomen naar het centrum. Gedurende de pilot onderzoeken we ook de effecten.
Denk

aan

parkeerdrukmetingen,

passantentellingen

en

de

verkoop

van

parkeertickets.’
Alle parkeerterreinen en -garages
De nieuwe tarieven gelden op alle parkeerterreinen in het centrum van Oss. Dit
betekent dat bezoekers voortaan ook kunnen dagparkeren op de Boschpoorthof, De
Wal, Koornstraat en Ridderhof. In de parkeergarages Bergoss en Oostwal-Oost en
op het parkeerterrein Jurgensplein, Eikenboomgaard en Burchtplein gelden eveneens
de nieuwe tarieven. Voor de parkeergarages gaan de tarieven van de abonnementen
ook omlaag. Voor straatparkeren in het centrum blijft het uurtarief geldig.

Initiatief van ondernemers en CMO
De pilot sluit aan bij het coalitieprogramma en de doelstelling van het Taskforce
Centrum Oss. Het is een initiatief van ondernemers vanuit het centrum en het
Centrum Management Oss (CMO). Het CMO neemt de promotie van de pilot voor
haar rekening. In november moet de gemeenteraad de nieuwe tarieven definitief
vaststellen.

Het Osse centrum is goed bezig. Er is een overvolle evenementenagenda. De
kwaliteit van de buitenruimte en de gevels verbetert sterk. Er zijn realistische
plannen voor de omvang van het centrum, ambitieuze plannen voor de toekomst
van de V&D locatie, er is ruimte voor nieuw ondernemerschap, de samenwerking
tussen verschillende stakeholders is goed.
Alleen te weinig mensen weten er nog van! En dat is geen wonder, want de informatie
is niet goed en erg versnipperd beschikbaar. Er is bovendien te weinig samenhang.
Passend in de opdracht aan de Werkplaats Stadshart is een stevige verbeterslag in
de communicatie met consumenten dringend gewenst.
Uitgangspunt voor alle communicatie is de profilering van het centrum van Oss. Wie
of wat zijn we nou eigenlijk? Welke eigenschappen heeft het centrum Oss? Wat heeft
Oss de consument te bieden? Onderscheidt het zich van concurrerende stadscentra?
Het centrum dient op zoek te gaan naar haar eigen kracht. Om die daarna met succes
uit te dragen naar de consument!
Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en te praten over de profilering van
het centrum Oss op dinsdag 31 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de werkplaats
Stadshart Oss aan de Peperstraat 12.
Wij stellen een aanmelding vooraf zeer op prijs via info@stadshartoss.nl.

Aanmelden

voor

de gratis

AED

training op maandag 16 oktober in
Werkplaats Stadshart Oss van 9.00 uur
tot 12.00 uur kan nog tot 9 oktober via
info@centrummanagementoss.nl

voor (speciale) openingstijden in
december:www.centrummanagementoss.nl
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