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Aanleiding

Stel een quick scan op van de situatie in het centrum van Oss in relatie 
tot de 5 thema’s die het Platform Binnenstadsmanagement in de Agenda 

voor de binnenstad 2022-2026 heeft beschreven.

Gebruik daarvoor de beschikbare visie-, beleid- en evaluatiestukken die 
beschikbaar zijn.
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Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden

1. Consumenten

• Digitalisering

• Beleving

• Van bezit naar gebruik

• Sociale meerwaarde en verantwoord

2. Aanbod   

• Afname recreatief aanbod/toename boodschappen

• E-commerce

• Blurring

• Vakmanschap

• Wonen en werken

3. Duurzaamheid

• Klimaat adaptatie

• Energietransitie 

4. Mobiliteit

• Verandering mobiliteitspatronen

• Goederen vervoer/last mile/bezorging

• Voetganger en e-bike



Ontwikkeling binnenstad | Quick scan centrum Oss

De 5 hoofdthema’s 

1. Functieverbreding;

2. Samenwerking;

3. Openbare ruimte;

4. Identiteit;

5. Digitalisering.
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Ontwikkeling binnenstad
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Ontwikkeling binnenstad

277

71

11

80

204

72

8

71

0

100

200

300

Detailhandel Horeca Cultuur & ontspanning Diensten

Ontwikkeling van commerciële voorzieningen (aantal)

2011 2021

6982

25143

3522
8746

9745390

14487

2918 3740
1149

0

10.000

20.000

30.000

Dagelijks Mode & luxe Vrije tijd In/om huis Overig

Ontwikkeling detailhandel (m2 wvo)

2011 2021

0 20 40 60 80

Dagelijks

Levensmiddelen

Persoonlijke…

Mode & Luxe

Warenhuis

Kleding & Mode

Schoenen &…

Juwelier & Optiek

Huishoudelijke- &…

Antiek & Kunst

Vrije tijd

Sport & Spel

Hobby

Media

In/om huis

Plant & Dier

Bruin & Witgoed

Auto & Fiets

Doe-Het-Zelf

Wonen

Overig

Detailhandel overig

Ontwikkeling detailhandel (vkp)

2011 2021

0 20 40 60

Cultuur

Recreatie

Kansspelen

Sport

Welness

Cultuur &…

Horeca

Dranken

Eten

Fastfood

Koffie & Desserts

Hotels

Horeca Overig

Diensten

Verhuur

Ambacht

Financiële instelling

Particuliere…

Ontwikkeling Cultuur, Horeca, 
Diensten (vkp)

2021



Ontwikkeling binnenstad | Quick scan centrum Oss

Grootste doelgroepen in binnenstad Oss

A

B

C

D

E

F

Dromen en Rondkomen

Jong en Hoopvol

Volks en Uitgesproken

Bescheiden Ouderen

Stedelijke Dynamiek

Gewoon Gemiddeld

Gezellige Emptynesters

Landelijke Vrijheid

Plannen en Rennen

Zorgeloos en Actief

Luxe leven

G

H

I

J
K

2%4%

19%

12%

2%

17%

16%

10%

10% 8%

Gemeente
Oss

2%
16%

19%

26%

7%

10%

12%

1%
7%

Binnenstad
Oss



Functieverbreding 1/5 | Quick scan centrum Oss

1. Functieverbreding

• Gebiedsgerichte strategie op toekomst

• Integrale aanpak

• Stimuleer transformatie 

Feiten

• Meeste bezoekers komen uit Oss en omliggende 
kernen

• Voornamelijk niet-dagelijkse en doelgerichte 
aankopen

• Veel filiaalbedrijven vertrokken, dit is met name  
opgevuld met lokale ondernemers

• transformaties van winkel naar wonen 

4

16

12

5

3

0
1

9

00

13

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

horeca winkels woningen b.g.

Mutaties binnenstad Oss 2021

nieuw overname sluiting verhuizing

Tabel 1: Functieverbreding binnenstad Oss ten opzichte van 
benchmark

Type diversiteit Ontwikkeling 

Diversiteit functies*

Diversiteit huurprijzen retail

Diversiteit winkelruimten*

Diversiteit woningtypen*

Diversiteit huishoudens* 

Diversiteit huur/koop*

Positief Neutraal Negatief 

*Een negatieve score betekent een afname van diversiteit 
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Beleid/ambitie

• Ontwikkelmogelijkheden vooral in binnenstad

• Concentratie in de pit, verkleuring mogelijk in schil. Actief 
verplaatsen

• Focus op “Local Heroes”

• Stimuleren vernieuwend ondernemerschap

• Stimuleren verhuizing/verbouwing ondernemers

• Forse investering in centrumontwikkeling.

• Versnelling van woningbouw in centrum mogelijk 

• Aanpak Walkwartier (‘Warenhuis’)

• Bij langdurige leegstand van winkelfuncties, inzetten op 
andere functies

Opgaven voor Oss 2022-2026

• Vergrijzing onder “Local Heroes”

• Meer behoefte/diversiteit woonmogelijkheden

• Functieverbreding in Galerij Oss

• Aandacht voor dynamiek en flexibiliteit in functies 
(voorbeeld Peperstraat, Kerkstraat)
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2. Samenwerking

• Beloon samenwerking

• Evalueer kwaliteit van samenwerking

• Stimuleer fondsvorming

Feiten

• Centrummanagement organisatie

• Vaste overlegstructuur College-CMO en Raad-CMO

• Project ‘Steengoed’ 
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Beleid/ambitie

• Detailhandelsbeleid prioriteren door intensievere 
samenwerking en Taskforce Oss

• Intensieve voorlichting, ondersteuning en communicatie 
naar ondernemers en  centrumbezoekers

• Cadeaubon ter ondersteuning lokale ondernemers

• Ondernemersavonden door CMO & COO

• 4x per jaar overleg tussen KHN, centrummanager, 
evenementencoördinator en gemeente over wetten en 
regels horeca in de gemeente 

• Oprichting Stadshart Oss 

• Compacter maken centrum

• Uit de markt halen van overbodig wvo

• Tijdelijke invulling met lokale initiatieven voor leegstaande 
panden. 

• Verbeteren van de wisselwerking tussen de weekmarkt en 
het centrumbezoek 

Opgaven voor Oss 2022-2026

• Verbeteren van collectieve steun 
centrumondernemers 

• Verenigen van vastgoedeigenaren

• Versterken betrokkenheid initiatief ondernemers 

• Meer consistentie in openingstijden

• Collectief omarmen van evenementen, acties en 
marketingcommunicatietools 
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3. Openbare ruimte

• Integraal visie op gebruik

• Visite kaartje van de stad

• Creëer experimenteer ruimte 

Feiten

• Overzichtelijk en beloopbaar centrumgebied

• Ruimtelijke opzet, inrichting en uitstraling is goed 
volgens ondernemers 

Tabel 2: Bereikbaarheid binnenstad Oss ten opzichte van 
benchmark 

bereikbaarheid Ontwikkeling 

Bereikbaarheid OV + fiets

Bereikbaarheid OV + lopen

Bereikbaarheid fiets 

Tabel 3: Nabijheid voorzieningen binnenstad Oss ten opzichte 
van benchmark 

Nabijheid Ontwikkeling 

Aantal supermarkten per inwoner 

Nabijheid supermarkten*

Nabijheid kinderdagverblijf* 

Nabijheid onderwijs* 

Nabijheid huisartsenpraktijk* 

*Een positieve score betekent dat de gemiddelde afstand is afgenomen 

Tabel 4: Veiligheid binnenstad Oss ten opzichte van benchmark 

Veiligheid Ontwikkeling 

Aantal diefstallen

Aantal vernielingen openbare orde

Aantal geweld- en seksuele misdrijven

Veiligheidsscore 

Positief Neutraal Negatief 

*Een negatieve score betekent een toename van het aantal gevallen 
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Beleid/ambitie

• Tijdens Pandemie:

• Niet handhaven op fietsen in het centrum ter bevordering 
van het snel boodschappen kunnen doen in pandemie

• Uitbreiding terrassen

• Hulp lokale uitbaters en Taskforce om sluiting openbare 
toiletten op te vangen.

• Faciliteren aantrekkelijk woon-en leefklimaat.

• Stimuleren van vastgoedeigenaren en ondernemers om de 
ruimtelijke kwaliteit van panden te verbeteren

• Meerdere groeninjecties in het centrum

• Aanleg speelgelegenheden en bankjes voor ouderen

• Verwijderen Graffiti, Hanging Baskets, achtergrondmuziek 
en activiteiten om de sfeer te verbeteren. 

• Cameratoezicht op kentekens van scooters

• Duurzame mobiliteit 

• Doorstroming hoofdwegennet

• Voldoende parkeergelegenheid

• Deelauto’s

• Verbeteren loop- en fietsroutes 

Opgaven voor Oss 2022-2026

• In stand houden krachtige L-vorm voor het 
kerngebied (3-polenstructuur)

• Vinden van gepaste dag/tijd voor koopavonden

• Meer sfeer op straat creëren/vergroening 

• Onderzoek naar gastvrij parkeren / parkeerzones

• Meer fietsenstallingen  

• Beleid en actie op ‘voetgangersrijke binnenstad’
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4. Identiteit

• Profileer de binnenstad

• Verplaats je in de klantreis

• Kwaliteit voor kwantiteit

Feiten

• Gevarieerde evenementenkalender, verspreid over het 
hele jaar

• Inwoners van Oss zijn positief over de evenementen in het 
centrum, maar een tekort aan evenementen voor 
sommige doelgroepen 

Tabel 5: Pull-factoren binnenstad Oss ten opzichte van 
benchmark 

Pull-factoren Ontwikkeling 

Dagelijkse trekker

Retail trekkers

Zelfstandige ondernemers

Musea

Bioscopen

Theaters 

Hotels

Rijksmonumenten 

Parken

Positief Neutraal Negatief 
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Beleid/ambitie

• Inzet op gebiedsbranding

• Waar staat Oss voor?

• Vergroten aantrekkingskracht

• Meer karakter en variatie in de pit door een mix van lokale 
ondernemers en landelijke ketens.

• Goed en breed aanbod van evenementen toevoegen met 
culturele functies ter versterking van het onderscheidend 
vermogen van Oss 

• Faciliteren van activiteiten voor en door ossenaren 

• Regelmatig contact vanuit CMO met organisaties, 
verenigingen en goede doelen over nieuwe evenementen 
en (financiële) ondersteuning

• Belangrijke rol evenementencoördinator

• In 2022 is €11.166.000 aan culturele voorzieningen 
begroot

• Monitoren passantenstromen

Opgaven voor Oss

• Versterken profiel  (‘Lokaal ontmoeten’)

• Vestigingsmilieu-plan voor aantrekken ondernemers  

• Uitlichten van historische en strategische plekken om 
de belevingswaarde te vergroten

• Creëren van beleving in het centrum via bijvoorbeeld 
kunst en cultuur

• Meer evenementen voor 12-17 jarige en  70+.

• (Kleinschalige) muziekevenementen
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5. Digitalisering

• Investeer in digitale monitoring

• Ondersteun ondernemers in digitalisering

• Experimenteer, sta niet stil

Feiten

• Platform “Je treft het in Oss” ter profilering centrum en 
individuele ondernemers en het tegengaan van 
versnippering 

• Dewinkeliervanhier.nl, Dealokal app

• Inzet Social Media bedrijf ter promotie 
centrumondernemers 

• Bannercampagne op kliknieuws, promotiefilmpjes op Dtv
en Social Media

• Gebruik online communicatieplatform Chainels ter 
bevordering van communicatie tussen stakeholders 

• Gebruik KlantContact Monitor systeem om dienstverlening 
continue te verbeteren 
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Beleid/ambitie

• Ondersteunen van ondernemers over vindbaarheid  
informatie

• Intensievere samenwerking CMO 

• Digitalisering van dienstverlening en bedrijfsvoering  

• Betrekken van inwoners en ondernemers bij de 
ontwikkeling van dienstverlening. 

• Betrouwbaar en bereikbaar voor digitaal vaardigen en niet 
digitaal vaardigen 

Opgaven voor Oss 2022-2026

• Communicatie over het centrum via één kanaal 

• Juiste voorwaarde scheppen voor koppelkansen 
(individueel-collectief). ‘Van en voor het centrum’

• Monitoring van doelstellingen voor onderbouwing 
keuzes en actualisering koers (meer dan 
passantenstromen)
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Samenvattend goed op weg

• Functieverbreding

• Pit en schil

• Transformatie 

• Samenwerking

• Sterke basis 

• Openbare ruimte

• Kwaliteit 

• Identiteit

• Bewust zijn nieuwe rol

• Digitalisering 

• Veel initiatief 

Samenvattend de opgaven 2022-2026

• Functieverbreding

• Flexibiliteit 

• Nieuwe vestigingsmilieus 

• Samenwerking

• Vereniging van vastgoedeigenaren

• Collectief ondernemerschap

• Openbare ruimte

• Inzetten op “voetgangersrijke binnenstad”

• Identiteit

• Kiezen is gekozen worden: lokaal ontmoeten

• Digitalisering 

• Eigenaarschap (van en voor ondernemers)

• Integraal monitoren
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