
 

 

 
 

OPROEP AAN CENTRUMONDERNEMERS! 

                        

Het laatste weekend van september is het weer tijd voor het thema Fashion in ons 

centrum. Wij willen je graag informeren over de laatste ontwikkelingen. 

 

De naam Oss Fashionweek komt te vervallen. Voor de komende edities presenteren 

wij een nieuw concept, met een thema dat jaarlijks kan wisselen. We moeten 

meebewegen met de ontwikkelingen en onze consumenten trakteren op iets extra’s, op 

meer beleving. Daarbij moet dat extra’s passen bij wie/wat u wilt zijn als 

centrumondernemer. 

  

Belangrijk is om een evenement in het centrum zoveel mogelijk door te trekken in alle 

straatjes en pleinen. Voor een organisatie is dat een zware klus met de vaak beperkte 

(financiële) middelen. In deze toch wel zware tijden voor retail moeten we zoeken naar 

vernieuwingskansen en de samenwerkingen met andere ondernemers is daarin 

belangrijk. Elkaar versterken! 

  

Wat is dan het plan rondom de nieuwe opzet Fashion? Het thema voor de editie 

september 2016 wordt: FASHION ON WHEELS.  

 

Dit betekent Fashion, in de breedste zin van het woord, in combinatie met hakken & 



wielen! 

 In onze optiek zou een evenement als dit door het gehele centrum moeten vloeien. De 

afgelopen twee edities heeft de Walstraat bijvoorbeeld laten zien hoe je als 

ondernemers in een straat de krachten kunt bundelen en aan kunt haken bij een 

thema. Anderzijds horen wij ook berichten dat het vaak lastig is voor ondernemers om 

iets te organiseren door tijdgebrek en de kosten. Wij willen graag de ondernemers in 

het centrum uitdagen en stimuleren om activiteiten in het thema te bedenken/initiëren 

om op die manier het event door het gehele centrum te laten beleven. 

  

Hoe krijgen we dit met z’n allen voor elkaar en wat verwachten wij van de 

ondernemers/straten? 

Een kort en bondig idee met daarbij een lijstje met verwachte benodigdheden, de 

locaties aangeven in de straat en een begroting. Indien gewenst denken wij graag mee! 

  

Wat kunnen de ondernemers/straten van de organisatie verwachten wanneer het 

plan past binnen het thema? 

 De organisatie zorgt voor:  

 PR  en communicatie vanuit één centraal punt 

 leveren van benodigde materialen waarbij centrale inkoop voordeliger is 

 vergunningen, tekeningen en evenementenverzekering 

De organisatie ontvangt van de Gemeente Oss en CMO een kleine subsidie. Deze 

zullen we gebruiken voor een aantal area’s die de organisatie voor haar rekening 

neemt. Daarnaast willen we graag een bedrag beschikbaar stellen per straat. Dit 

bedrag is afhankelijk van de begroting van de betreffende straat en het totaal aantal 

ingediende plannen. 

 

In het centrale plan – los van de activiteiten door de ondernemers – zijn wij bezig met 

de uitwerking van de volgende onderdelen:  

1. Vintage area met kofferbaksale/workshops hergebruik kleding etc. 

2. Kids Area 

3. Podium voor nog in te vullen shows 

4. Rolling - voorheen dancing - models door het centrum. Zij showen accessoires, 

maar kunnen ook als levende paspop fungeren. We willen dat deze modellen 



 

zich verplaatsen op trendy fietsen, rolschaatsen of  skateboard.   

5. Optioneel: Wasstraat (beauty) – Fuel area (voeding) – Werkplaats (sport 

info/demo’s) 

 

  

Dus : Kom maar op met de ideeën voor jullie straat!  

 

Denk aan het thema Fashion in combinatie met hakken/wielen. Bijvoorbeeld ook met 

Auto’s,  Rolschaatsen, Skates & Skateborden, Skelters, Fietsen, Scooters, Motors, 

Karren, Buggy’s, Legervoertuigen, Food en-of Fashiontrucks, Heelys, Step, 

Kinderwagens! 

 

Hierboven staan wat inspiratieplaatjes, maar wij zijn benieuwd naar jullie ideeën! We 

horen het ook graag wanneer jullie aan willen haken bij één van bovengenoemde vijf 

activiteiten! 

Wij zijn trots op onze stad en op wat daar aanwezig is aan creativiteit! Wij ontvangen 

graag jullie ideeën, reacties, of een definitief plan voor 17 juni! 

Dit lijkt kort maar is noodzakelijk voor een tijdige en complete vergunningaanvraag. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Darija van Perlo/ Perlo Producties: 06-

22509340. Het plan kun je sturen naar: darija@perloproducties.nl. Ook bij het CMO 

kunt u terecht voor vragen.  
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 zondag 26 juni 2016  

 winkels open van 12.00 uur tot 17.00 uur 

 Oss On Classic Wheels 

 Samba Festival 

     

 

            

  

Jaargang 6 - juni 2016 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van  

Centrummanagement Oss 

Peperstraat 12 5341 CZ Oss 

 

Ons e-mailadres is: 

info@centrummanagementoss.nl 
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