
                                                                                               

ZATERDAG 15 JANUARI 2022 

Beste centrumondernemers, 

We trappen een open deur in als we roepen dat ons centrum momenteel een zware crisis 

doormaakt. Na aanvankelijk een ‘milde’ persconferentie op dinsdag 14 december, althans 

voor winkeliers, kwam de aankondiging voor een volledige lockdown op zaterdag 18 

december als een mokerslag.  

Momenteel worden de (social) media in Nederland beheerst door berichten over 

noodzakelijke versoepelingen in onze binnensteden. Er is echter nog géén enkele 

duidelijkheid wat morgenavond tijdens de persconferentie exact gaat worden 

aangekondigd. We kunnen daar nu over gaan speculeren maar dat heeft geen enkele zin. 

Vandaag vindt op allerlei niveaus nog heel veel overleg plaats, zoals onder burgemeesters 

en veiligheidsregio’s, om het OMT en het kabinet te voorzien van advies voor hun 

beraadslaging morgen. Ook burgemeester Buijs neemt hieraan deel en zal de keiharde 

noodzaak van een snelle opheffing van de lockdown namens Osse ondernemers 

nadrukkelijk overbrengen. Vanochtend hebben we daar met mevrouw Buijs en wethouder 

Van Orsouw uitgebreid over gesproken. Maar het blijft afwachten!   

Wat we wel weten is dat in het centrum van Oss diverse winkels, horeca en salons zaterdag 

15 januari hun deuren openen!  

Als belangenorganisatie CMO begrijpen we de roep en de noodzaak voor een snelle 

opheffing van de lockdown en terugkeer naar de situatie van vorig jaar!  

Voor aanstaande zaterdag willen we graag het volgende advies meegeven: laat zien dat je 

een aantal voorzorgsmaatregelen opnieuw serieus neemt! Verplichte mondkapjes in 

winkels, 1.5 meter afstand, ontsmettingsmiddelen, beperken van het aantal gelijktijdige 

bezoekers etc. Voor de horeca controle van QR codes en verplichte zitplaatsen.  

Hiermee geef je individueel en gezamenlijk als centrumondernemers een goed signaal af 

naar centrumbezoekers, medewerkers en ook naar de gemeente Oss dat we in staat zijn 

verantwoord te kunnen ‘openen’.  

Dank jullie wel voor de inmiddels vele telefoontjes, Whatsapp berichten en adviezen per 

e-mail. Natuurlijk blijf ik, als spreekbuis van het CMO, beschikbaar voor reacties en vragen. 

Laten we hopen dat deze brief morgenavond kort na 19.00 uur de prullenbak in kan! 
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