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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 
 
Aanleiding 
Op korte termijn wordt de detailhandelsnota van de gemeente Oss uit 2006 geac-
tualiseerd. Met het oog hierop is er behoefte aan een actueel beeld van de koopori-
entatie van inwoners van de gemeente Oss en omringende plaatsen op bepaalde 
winkelgebieden in de stad. Daarnaast staat de mening over het centrum van Oss van 
deze inwoners in het consumentenonderzoek centraal. Deze inzichten zijn nodig om 
een goed inzicht te krijgen in het functioneren van de verschillende winkelgebieden 
in de gemeente, alsmede de sterke en zwakke punten van het centrum en kunnen 
worden gebruikt voor het formuleren van nieuw beleid.  
 
Vraagstelling 
De centrale vraag in het onderzoek luidt als volgt: 
 Wat zijn de belangrijkste beweegredenen van de consumenten in de gemeente 

en directe omgeving om het centrum van Oss wel of niet (regelmatig) te bezoe-
ken? 

 In welke mate is de consument in het onderzoeksgebied op Oss-centrum dan wel 
andere (winkel)centrumgebieden georiënteerd? 

 Wat zijn de belangrijkste redenen om Oss-centrum wel of niet (regelmatig) te 
bezoeken? 

 Wat zijn de kenmerken van de verschillende te onderscheiden bezoekersgroe-
pen? Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de frequente bezoekers, de minder 
frequente bezoekers en bezoekers die zelden of nooit naar Oss–centrum gaan. 

 Wat verwachten de diverse (potentiële) bezoekersgroepen van een aantrekkelijk 
(winkel)centrum? 

 Wat is het oordeel van de diverse te onderscheiden groepen bezoekers over Oss-
centrum (voor zo ver men hier over kan oordelen)?  

 Welke winkels of andere voorzieningen mist men in Oss-centrum en heeft men 
suggestie voor verbetering van de omgevingskwaliteit?  

 
 
1.2 Opzet onderzoek 

 
Het consumentenonderzoek in Oss en omgeving heeft begin mei 2014 plaatsgevon-
den middels een telefonische en online enquête onder de inwoners van de gemeen-
te Oss en de omringende plaatsen. De inwoners toonden veel bereidwilligheid om 
mee te werken aan het onderzoek. Onder de huishoudens is een representatieve 
steekproef getrokken met een evenredige verdeling naar leeftijd en aantal inwoners 
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per wijk. De consumenten zijn middels een standaardmethodiek bevraagd over fei-
telijkheden in hun koopgedrag.  
 
De vragenlijst bevat de volgende onderdelen: 

- Beweegredenen: Gevraagd is naar de belangrijkste redenen om het centrum 
van Oss wel of niet het meeste te bezoeken. 

- Koopstromen: In de vraagstelling zijn in totaal tien branchegroepen onder-
scheiden (3 dagelijks en 7 niet-dagelijks). Per branchegroep is gevraagd bij 
welk winkelcentrum artikelen ‘meestal’, ‘ook wel’ en ‘soms’ aangekocht 
worden. Doordat per branchegroep drie aankoopplaatsen genoemd kunnen 
worden, komen ook de kleinere aankoopplaatsen aan de orde. In de ant-
woordcategorieën krijgt de respondent een zo compleet mogelijk overzicht 
van de aankoopplaatsen te zien. Zodoende geven deze vragen inzicht in de 
kooporiëntatie van de consument naar alle mogelijke aankoopplaatsen. 
Door middel van een weging naar bestedingen per branchegroep en naar 
antwoordcategorie (‘meestal’, ‘ook wel’ en ‘soms’) zijn de koopstromen be-
paald.  

- Bezoekfrequentie: Gevraagd is naar de algemene bezoekfrequentie met be-
trekking tot winkelcentra in de omgeving van Oss met een bovengemeente-
lijke verzorgingsfunctie en het centrum van Oss. Tevens is gevraagd of en 
waarom de bezoekfrequentie aan deze winkelgebieden is af-/toegenomen.  

- Beoordeling en suggesties winkelgebied: Gevraagd is op vijftien elementen 
een oordeel te geven over het centrum van Oss en suggesties voor verbete-
ringen.  

- Evenementen en koopzondagen: Gevraagd is welke evenementen in het 
centrum van Oss bezocht zijn en in welke mate de koopzondagen en koop-
avonden in het centrum van Oss bezocht worden.  

- Sociaal-demografische kenmerken, naar leeftijd, huishoudensamenstelling, 
opleidingsniveau en inkomen. 

 
 
1.3 Steekproef 
 
Omvang steekproef 
De enquêtes zijn afgenomen onder 1.005 inwoners van de gemeente Oss en omrin-
gende plaatsen, die aan de hand van een representatieve steekproef per postcode-
gebied zijn uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. De steekproef geeft een 
aardige afspiegeling van de bevolking. Op grond hiervan kunnen uitspraken gedaan 
worden over koopgedrag en waardering van consumenten.  
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Kenmerken steekproef 
In het koopstromenonderzoek is onderscheid gemaakt in stedelijk en landelijk ge-
bied. Het stedelijk gebied bestaat uit de kernen Oss en Berghem, het landelijk ge-
bied bestaat uit de overige kernen in de gemeente Oss en de omringende kernen 
(Schaijk, Heesch, Nistelrode, Maasdonk, Alphen, Appeltern, Maasbommel). Van de 
respondenten is 50% woonachtig in stedelijk gebied en 50% woonachtig in landelijk 
gebied. Navolgende tabel geeft een gedetailleerde weergave van de herkomst van 
de respondenten.  
 
Tabel  1.1 Afgenomen enquêtes naar herkomst 

 Aantal % 

Kern Oss 425 42% 

Berghem 75 7% 

Subtotaal stedelijk gebied 500 50% 

Haren 3 0% 

Macharen 11 1% 

Megen 16 2% 

Ravenstein, Deursen-Dennenburg 48 5% 

Herpen, Overlangel 47 5% 

Lith, Oijen, Lithoijen, Maren-Kessel  89 9% 

Schaijk 55 5% 

Heesch 99 10% 

Nistelrode 37 4% 

Maasdonk 74 7% 

Alphen, Appeltern, Maasbommel 26 3% 

Subtotaal landelijk gebied 505 50% 

Totaal 1.005 100% 

 
Onderstaand worden enkele andere achtergrondkenmerken van de respondenten in 
tabelvorm gepresenteerd.  
 
Tabel  1.2 Afgenomen enquêtes naar leeftijd 

 Aantal % 

t/m 25 jaar 134 13% 

26 t/m 35 jaar 112 11% 

36 t/m 45 jaar 131 13% 

46 t/m 55 jaar 205 21% 

56 t/m 64 jaar 183 18% 

65 + jaar 239 24% 

Onbekend 1 0% 

Totaal 1.005 100% 
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Tabel 1.3 Afgenomen enquêtes naar samenstelling huishouden  
 Aantal %

Alleenstaand 168 17%

2-persoons huishouden 420 42%

Gezin met thuiswonende kinderen 361 36%

Anders 56 5%

Totaal 1.005 100%

 

Tabel 1.4 Afgenomen enquêtes naar opleidingsniveau 
 Aantal %

Geen onderwijs/alleen basisonderwijs 57 6%

LBO/VBO/MBO 140 14%

MAVO/ULO/MULO 151 15%

MBO/HAVO/VWO 330 33%

HBO 254 25%

WO 72 7%

Onbekend 1 0%

Totaal 1.005 100%

 
Tabel 1.5 Afgenomen enquêtes naar inkomen 
 Aantal %

Beneden modaal (>25.000) 162 16%

Modaal (25.000-40.000) 393 39%

Boven modaal (40.000-55.000) 132 13%

Twee keer boven modaal (55.000-70.000) 41 4%

Hoger dan twee keer boven modaal (>70.000) 37 4%

Geen antwoord 240 24%

Totaal 1.005 100%

 
 

1.4 Ontwikkeling sinds 2006 
 
In 1995, 1999 en 2006 hebben in Oss vergelijkbare consumentenonderzoeken 
plaatsgevonden. Om de resultaten van voorliggend onderzoek te kunnen vergelij-
ken met het vorige onderzoek is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de vragen-
lijst uit 2006. Sinds 1 januari 2011 is de voormalige gemeente Lith aan de gemeente 
Oss toegevoegd. Hiertoe zijn de koopstroomgegevens uit 2006 omgerekend naar de 
huidige situatie, waarbij Lith onderdeel uit maakt van de gemeente Oss.  
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2. MANAGEMENT SAMENVATTING 

De algehele conclusie die uit het consumentenonderzoek kan worden getrokken is 
dat het centrum van Oss nog altijd gewaardeerd blijft door Osse inwoners en omge-
ving. Tegen de landelijke trend in is de koopkrachtbinding uit de directe omgeving 
van Oss zelfs toegenomen. In middelgrote kernen is landelijk namelijk sprake van 
een relatief grote daling van de koopkrachtbinding. 
 
Navolgend worden de belangrijkste constateringen en conclusies uit het consumen-
tenonderzoek opgesomd.  
 
 Voor inwoners uit het stedelijk gebied zijn het centrum van Oss, winkelcentrum 

de Ruwert en winkelcentrum Wolfskooi de belangrijkste aankoopplaatsen voor 
het doen van dagelijkse aankopen.  

 Opvallend is dat de binding van inwoners van de gemeente Oss aan de dagelijk-
se sector in de gemeente Oss hoog is (70%). Het aanwezige aanbod trekt nu ook 
meer consumenten uit het landelijk gebied dan in 2006. Vanuit het landelijk ge-
bied wordt anno 2014 49% gebonden aan dagelijkse artikelen, in 2006 was dit 
maar 28%. Sinds 2006 zijn inwoners van het landelijk gebied sterker op de kern 
Oss georiënteerd voor het doen van boodschappen. 

 In totaliteit bedraagt de koopkrachtbinding van de stedelijke inwoners aan het 
stedelijk gebied in de niet-dagelijkse sector circa 79%. Voor de hele gemeente 
bedraagt dit percentage 64%. Dit zijn relatief goede percentages. 

 Inwoners uit het landelijk gebied zijn sterk georiënteerd op Heesch, het centrum 
van Oss en Schaijk voor het doen van dagelijkse aankopen.  

 In de niet-dagelijkse sector zijn het centrum van Oss en de woonboulevard be-
langrijke aankoopplaatsen. Met respectievelijk een binding in de hele gemeente 
van 41% en 10%. In het stedelijk gebied ligt de binding van deze aankoopplaat-
sen op respectievelijk 51% en 13%. 

 De beperkte afvloeiing in de niet-dagelijkse sector vanuit het stedelijk gebied  
(21%) gaat naar enkele omringende gemeenten en daarnaast ook naar Uden 
(6,7%), ’s-Hertogenbosch (6,7%) en Nijmegen (2,6%). 

 De kern Oss bindt zelfs meer koopkracht dan in 2006. Dat is tegen de landelijke 
trend in, waar de middelgrote steden vaak aan koopkracht verliezen doordat de 
consumenten bereid zijn verder te reizen om te winkelen.  

 Anno 2014 zijn zowel de inwoners uit stedelijk als landelijk gebied voor het 
doen van niet-dagelijkse aankopen sterker op de kern Oss georiënteerd (58%) 
dan in 2006 (53%). Met name het centrum en de woonboulevard binden meer 
koopkracht. 

 Van de respondenten die aangegeven hebben het centrum van Oss het meeste 
te bezoeken wordt in de kern Oss (67%) ruim dubbel zoveel koopkracht gebon-
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den als van respondenten die het centrum van Oss niet het meeste bezoeken 
(32%).  

 Ouderen hebben een ander koopgedrag dan jongeren, zo hebben zij een veel 
sterkere lokale binding dan jongeren.  

 Bezoekmotieven om het centrum van Oss het meeste te bezoeken om te winke-
len/ funshoppen, terras te pakken, voor cultuur zijn vooral ingegeven vanuit 
gemak (gewoonte/dichtbij, bereikbaarheid van de winkels) 

 Als redenen om het centrum van Oss niet het meeste te bezoeken geven de con-
sumenten aan dat er geen gezellige sfeer is of niet voldoende beleving en het 
aanbod of de diversiteit van de winkels.  

 Het merendeel van de inwoners van Oss en de regio (63%) bezoekt het centrum 
van Oss regelmatig, vooral voor de niet-dagelijkse inkopen.  

 Het centrum van Oss wordt door ruim 30% van de respondenten vrijwel weke-
lijks bezocht. Na het centrum van Oss worden gemiddeld genomen de centra 
van ’s-Hertogenbosch en Uden het meest bezocht.  

 Circa een vijfde van de respondenten komt vaker dan twee jaar geleden naar 
het centrum van Oss. Veelgenoemde redenen hiervoor zijn ‘meer tijd’ en ‘sfeer 
en gezelligheid is veranderd’. 

 Circa 28% komt minder vaak dan twee jaar geleden, de meest genoemde rede-
nen hiervoor zijn eveneens dat de sfeer en gezelligheid is veranderd.  

 De beoordeling van het centrum van Oss is iets gedaald ten opzichte van 2006 
(6,5 tegen 6,7), dit is in het licht van de landelijk gedaalde consumentenwaarde-
ringen een marginale daling. Overigens is er een duidelijk verschil op te maken 
in de beoordeling van het centrum door respondenten die aangegeven hebben 
dat het centrum van Oss het door hun meest bezochte centrum is om te winke-
len, etc. (oordeel: 6,9) en degene die aangegeven hebben dat het centrum van 
Oss niet het meest bezochte centrum is om te winkelen, etc. (oordeel: 5,9). 

 Aspecten die goed scoren zijn de fietsenstallingen in het centrum (7,2), het aan-
tal horecagelegenheden (7,1) en de kwaliteit van de horecagelegenheden (7,0). 
Deze scoorden ook het hoogst in 2006. Aspecten die minder goed scoren zijn de 
sfeer en gezelligheid van het centrum (6,0), de inrichting van het centrum (6,0) 
en de warenmarkt (6,0). Laatste is in waardering sterk gedaald sinds 2006 (toen 
nog een 7,2).  

 Meest bezochte evenementen zijn de kermis, Koninginnemarkt / Oss Zingt en 
Winterland / Winterhuis. Respectievelijk 47%, 33% en 29% van de respondenten 
heeft deze evenementen bezocht. Er worden veel evenementen georganiseerd, 
winst is te behalen in de profilering en communicatie van de evenementen. 

 Circa de helft van de respondenten bezoekt de koopzondag. Populaire alterna-
tieve centra op koopzondag zijn ’s-Hertogenbosch, Uden en Eindhoven. Meer 
koopzondagen zou voor driekwart van de respondenten geen reden zijn voor 
meer bezoek aan het centrum.  

 De koopavond wordt minder bezocht dan de koopzondag. Driekwart van de 
respondenten geeft aan dat het verdwijnen van de koopavond geen reden is om 
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minder aankopen te doen in het centrum van Oss. Onder meer gezien het feit 
dat dit een momentopname is, verdient het aanbeveling een en ander nader te 
onderzoeken.  

 Verbetersuggesties voor het winkel- en horeca-aanbod richten zich vooral op het 
bieden van meer diversiteit. De suggesties voor de winkelomgeving beogen 
vooral het creëren van meer sfeer en het bieden van meer, goedkoper en beter 
bereikbaar parkeren. 
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3. KOOPSTROMEN 

3.1 Koopstromen dagelijkse sector 
 
Het aanbod in de dagelijkse artikelensector in de kern Oss weet 77% van de koop-
kracht in het stedelijk gebied aan zich te binden, van de koopkracht in het landelijk 
gebied is dit 29%. In 2006 wist de kern Oss 79% van de koopkracht in de dagelijkse 
artikelensector in het stedelijk gebied aan zich te binden, van de koopkracht in het 
landelijk gebied was dit 10%. Anno 2014 is de koopkrachtbinding in de dagelijkse 
sector in het stedelijk gebied dus nagenoeg gelijk, in het landelijk gebied is deze 
sterk toegenomen (+20%.) Deze koopkracht vloeide vooral af naar Bernheze 
(Heesch) en de andere omliggende plaatsen. De inwoners van het landelijk gebied 
zijn nu sterker op het dagelijks aanbod in de kern Oss georiënteerd. Verder valt 
vooral de sterke afname van de koopkracht die gebonden wordt door de Ruwert op. 
 
Een verklaring voor de relatief grote verschuiving in koopstromen kan gevonden 
worden in diverse ontwikkelingen die in Oss hebben plaatsgevonden. Zo is het dage-
lijks aanbod uitgebreid met onder andere de Albert Heijn in het centrum, de Lidl 
aan de Oude Molenstraat, de Aldi aan de Schaepmanlaan is uitgebreid en hier heeft 
zich tevens de Action gevestigd (vergroting trekkracht). Daarnaast zijn er diverse 
woonwijken in noordwest en centraal Oss en Berghem (o.a. de Piekenhoef) bijge-
komen. Dit is vanzelfsprekend ook van invloed geweest op de koopstromen in de 
niet-dagelijkse sector.  
 
Tabel  3.1 Koopkrachtbinding dagelijkse artikelensector naar aankoopplaats  

 Stedelijk Landelijk Totaal 

 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

Oss centrum 19% 24% 5% 14% 12% 19% 

Winkelcentrum de Ruwert 33% 20% 4% 5% 19% 12% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Overig Oss 28% 32% 1% 10% 15% 20% 

Totaal kern Oss 79% 77% 10% 29% 46% 51% 

Berghem 14% 18% 2% 4% 8% 10% 

Overig gemeente Oss 0% 1% 16% 16% 10% 9% 

Totaal gemeente Oss 93% 95% 28% 49% 64% 70% 

Gemeente Landerd 0% 0% 13% 9% 6% 5% 

Gemeente Bernheze 7% 2% 33% 25% 18% 15% 

Gemeente Maasdonk 0% 0% 14% 8% 6% 4% 

Gemeente West Maas en Waal 0% 0% 7% 4% 3% 2% 

Totaal omliggende plaatsen 7% 3% 67% 46% 33% 27% 

Elders Nederland 0% 1% 5% 4% 3% 3% 

Buitenland 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Beperkte daling koopkrachtbinding kern Oss in lijn met landelijke trend 
De afgelopen jaren hebben aanzienlijke verschuivingen in het koop- en bestedings-
gedrag van de consument plaatsgevonden. BRO heeft de uitkomsten van diverse 
consumentenonderzoeken samengebracht. Hieruit is te concluderen dat de mate 
waarin de consument haar dagelijkse boodschappen doet in de eigen woonplaats 
aanzienlijk gedaald is (koopkrachtbinding gemiddeld 5% lager). De consument is 
minder trouw aan het eigen boodschappenaanbod. Ten opzichte hiervan is de da-
ling van de koopkrachtbinding in het stedelijk gebied met 2% redelijk beperkt ge-
bleven.  
 
Verschillen tussen koopstromen landelijk en stedelijk gebied 
Er bestaan grote verschillen in de aankoopplaatsen waar de meeste koopkracht ge-
bonden wordt tussen het landelijk en stedelijk gebied. In het stedelijk gebied neemt 
het centrum van Oss de belangrijkste positie in als aankoopplaats voor de dagelijkse 
boodschappen (ca. 24%), gevolgd door de Ruwert (20%) en winkelcentrum Wolfs-
kooi (13%). In het landelijk gebied wordt de meeste koopkracht gebonden in 
Heesch (19%), gevolgd door het centrum van Oss (14%) en Schaijk (9%).  
 
Beeld naar persoonskenmerken 
De koopstromen in de dagelijkse sector zijn vergeleken voor de diverse leeftijdsca-
tegorieën, huishoudenssamenstellingen en inkomensniveaus. In veel categorieën is 
het beeld vergelijkbaar met het gemiddelde, enkele op te maken verschillen zijn: 
 Jongeren uit zowel het stedelijk als landelijk gebied zijn voor de aankoop van 

dagelijkse artikelen wat sterker op het centrum georiënteerd dan gemiddeld.   
 De leeftijdsgroep 26-35 jaar uit het stedelijk gebied is voor dagelijkse artikelen 

sterker op het centrum georiënteerd dan gemiddeld. Dezelfde leeftijdsgroep uit 
het landelijk gebied is juist relatief sterk op Maasdonk en Landerd georiënteerd.  

 De koopkracht in de dagelijkse sector van de leeftijdsgroep 36-45 jaar uit het 
stedelijk gebied wordt relatief sterk gebonden in Berghem.  

 De 65-plussers uit het stedelijk gebied zijn voor de aankoop van dagelijkse arti-
kelen relatief sterk op Berghem georiënteerd, dezelfde leeftijdsgroep uit het 
landelijk gebied zijn relatief sterk georiënteerd op het eigen dorp (met name op 
Herpen, Lith en Ravenstein). 

 Huishoudens uit het stedelijk gebied met een bovenmodaal inkomen zijn voor 
de aankoop van dagelijkse artikelen relatief sterk op Berghem georiënteerd. De 
huishoudens met twee maal bovenmodaal inkomen uit het stedelijk gebied zijn 
daarentegen sterker dan gemiddeld op winkelcentrum de Ruwert gericht.   

 Huishoudens uit het landelijk gebied met een twee maal bovenmodaal inkomen 
zijn relatief sterk georiënteerd op het dagelijks aanbod in de gemeente Landerd.  

 Alleenstaanden uit het stedelijk gebied zijn vooral gericht op het centrum van 
Oss voor het doen van dagelijkse aankopen.  

 
  



Hoofdstuk 3 13  

Beeld naar bezoekfrequentie 
Aan de respondenten is gevraagd of het centrum van Oss het door hen meest be-
zochte centrum is om te winkelen/funshoppen, een terras te pakken, voor cultuur, 
etc. Van alle respondenten heeft ca. 63% deze vraag met ‘ja’ beantwoord (“meest-
bezoeker”) en 37% van de respondenten heeft ‘nee’ geantwoord (“niet meest-
bezoeker)1. De koopstromen in de dagelijkse sector zijn voor deze twee typen res-
pondenten vergeleken, de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in bijlage 2. De be-
langrijkste conclusies hieruit zijn als volgt: 
 De respondenten die aangegeven hebben het centrum van Oss het meeste te 

bezoeken zijn voor de dagelijkse aankopen veel sterker op de kern Oss georiën-
teerd dan respondenten die het centrum van Oss niet het meeste bezoeken; van 
de koopkracht van de “meest-bezoeker wordt ruim dubbel zoveel gebonden in 
de kern Oss als van de “niet meest-bezoeker”.  

 De koopkracht van de “meest-bezoeker” wordt vooral gebonden in het centrum 
van Oss (binding 25%) en winkelcentrum de Ruwert (14%).  

 De “niet meest-bezoeker” is veel minder sterk op het centrum van Oss georiën-
teerd voor het doen van dagelijkse aankopen (binding 10%). De aankoopplaat-
sen van dit type respondent zijn veel diffuser. De aankoopplaats die de meeste 
koopkracht bindt is Heesch (18%).  

 
 
  

                                                      
1 Zie voor de kenmerken van deze twee typen respondenten bijlage 1. 
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Beeld naar branches 
 
Tabel 3.2 Koopkrachtbinding naar branche (in %) 

 Stedelijk Landelijk  
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Oss centrum 22% 27% 44% 13% 13% 24% 

Winkelcentrum de Ruwert 20% 22% 15% 5% 4% 2% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Overig Oss 34% 31% 20% 11% 8% 6% 

Totaal kern Oss 76% 80% 78% 30% 25% 32% 

Berghem 18% 14% 16% 5% 3% 2% 

Overig gemeente Oss 1% 0% 1% 16% 18% 10% 

Totaal gemeente Oss 96% 94% 95% 50% 46% 44% 

Gemeente Landerd 0% 0% 1% 9% 10% 12% 

Gemeente Bernheze 2% 3% 2% 25% 27% 24% 

Gemeente Maasdonk 0% 0% 0% 8% 8% 8% 

Gemeente West Maas en Waal 0% 0% 0% 4% 5% 5% 

Totaal omliggende plaatsen 3% 3% 3% 46% 48% 49% 

Elders Nederland 1% 2% 1% 5% 5% 7% 

Buitenland 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* LM staat voor levensmiddelen 
 
 De aankoop van levensmiddelen wordt door inwoners van het stedelijk gebied 

vooral gedaan in het centrum van Oss, winkelcentrum de Ruwert en Berghem.  
 De koopkracht uit het landelijk gebied wordt wat betreft levensmiddelen vooral 

in Heesch gebonden, gevolgd door Oss-centrum en Schaijk.  
 Voor de aankoop van drogisterij- en parfumerieartikelen zijn inwoners van het 

stedelijk gebied vooral georiënteerd op het centrum van Oss en Berghem. In het 
landelijk gebied is dit eveneens het centrum van Oss, gevolgd door Heesch. 
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3.2 Koopstromen niet-dagelijkse sector 
 
De niet-dagelijkse artikelensector in de kern Oss bindt in totaal 75% van de aanwe-
zige koopkracht in het stedelijk gebied, van de koopkracht in het landelijk gebied 
ligt dit met 44% behoorlijk lager. Buiten Oss bindt de gemeente Bernheze een be-
hoorlijk deel van de koopkracht in het landelijk gebied (13%). Daarnaast vloeit van 
de koopkracht in het landelijk gebied ruim een kwart af naar verder weg (met name 
Uden, ‘s-Hertogenbosch, Nijmegen). Zowel vanuit het stedelijk als landelijk gebied 
bezien is het centrum de belangrijkste aankoopplaats voor niet-dagelijkse artikelen. 
Binnen de gemeente Oss wordt na het centrum de meeste koopkracht gebonden op 
de woonboulevard, met een binding van ca. 13% in het stedelijk gebied en 8% in 
het landelijk gebied.   
 
Tabel  3.3 Koopkrachtbinding niet-dagelijkse artikelensector naar aankoopplaats  

 Stedelijk Landelijk Totaal 

 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

Oss centrum 48% 51% 27% 33% 37% 41% 

Winkelcentrum de Ruwert 3% 2% 0% 0% 1% 1% 

Woonboulevard Frankenweg 9% 13% 7% 8% 8% 10% 

Overig Oss 9% 8% 2% 3% 7% 5% 

Totaal kern Oss 68% 75% 35% 44% 53% 58% 

Berghem 2% 2% 2% 0% 2% 1% 

Overig gemeente Oss 7% 3% 8% 7% 8% 5% 

Totaal gemeente Oss 77% 79% 46% 52% 63% 64% 

Gemeente Landerd 0% 0% 6% 5% 3% 3% 

Gemeente Bernheze 5% 3% 14% 13% 9% 9% 

Gemeente Maasdonk 1% 0% 7% 3% 4% 2% 

Gemeente West Maas en Waal 0% 0% 5% 2% 2% 1% 

Totaal omliggende plaatsen 6% 4% 31% 23% 17% 14% 

Elders Nederland 17% 16% 23% 26% 20% 21% 

Buitenland 1% 1% 0% 0% 1% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
In de periode tussen 2006 en 2014 is de binding van de koopkracht uit zowel het 
stedelijk als landelijk gebied in de kern Oss gestegen. De inwoners van gemeente 
Oss en de omliggende plaatsen zijn voor aankopen in de niet-dagelijkse sector meer 
georiënteerd op de kern Oss dan in 2006 het geval was. Met name het centrum van 
Oss en ook de woonboulevard binden meer koopkracht dan in 2006.  
 
Positieve ontwikkeling koopkrachtbinding kern Oss tegen landelijke trend in 
Ook in de niet-dagelijkse artikelensector zien we dat de consument veel minder van-
zelfsprekend kiest voor het winkelgebied in de eigen plaats (daling gemiddelde 
koopkrachtbinding t.o.v. 2003 -8%). De consument is bereid steeds verder te reizen 
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om te winkelen. Het zijn de middelgrote kernen waar de daling relatief het grootst 
is. De hoofdwinkelcentra in deze kernen vallen tussen wal en schip. De koopkracht-
binding in de kern (en het centrum van) Oss heeft dus tegen de landelijke trend in 
een positieve ontwikkeling doorgemaakt.  
 
Beeld naar persoonskenmerken 
Ook de koopstromen in de niet-dagelijkse sector zijn vergeleken voor de diverse 
leeftijdscategorieën, huishoudenssamenstellingen en inkomensniveaus. Enkele op te 
maken verschillen zijn: 
 Jongeren uit zowel het stedelijk als landelijk gebied zijn sterker dan andere leef-

tijdsgroepen op aankoopplaatsen elders in Nederland georiënteerd.   
 De 65-plussers uit zowel het stedelijk als landelijk gebied zijn sterker georiën-

teerd op Oss en omgeving voor het doen van aankopen in de niet-dagelijkse sec-
tor dan op aankoopplaatsen verder weg (m.n. gemak).  

 Huishoudens met een beneden modaal inkomen zijn iets minder sterk dan ge-
middeld gericht op aankoopplaatsen elders in Nederland en huishoudens met 
een hoger inkomen juist sterker.  

 Huishoudens in landelijk gebied met een bovenmodaal inkomen zijn relatief 
sterk georiënteerd op Nijmegen en de huishoudens met een twee maal boven-
modaal inkomen zijn juist sterker gericht op ‘s-Hertogenbosch. 

 Alleenstaanden doen hun aankopen in de niet-dagelijkse sector relatief meer 
dan gemiddeld in Oss en omgeving.  

 
Hierna worden de koopstromen op brancheniveau weergegeven.  
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Tabel 3.4 Koopkrachtbinding naar branche (in %) 
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Stedelijk gebied         

Oss centrum 62% 71% 74% 69% 55% 27% 21% 51% 

Winkelcentrum de Ruwert 3% 6% 1% 4% 0% 3% 0% 2% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 0% 1% 1% 3% 29% 46% 13% 

Overig Oss 3% 8% 3% 5% 8% 26% 9% 8% 

Totaal kern Oss 68% 86% 79% 79% 67% 85% 76% 75% 

Berghem 1% 4% 3% 6% 1% 5% 1% 2% 

Overig gemeente Oss 0% 0% 0% 1% 20% 2% 1% 3% 

Totaal gemeente Oss 69% 90% 82% 85% 87% 92% 78% 79% 

Gemeente Landerd 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 

Gemeente Bernheze 5% 2% 4% 1% 1% 5% 2% 3% 

Gemeente Maasdonk 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 

Gemeente West Maas en Waal 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Totaal omliggende plaatsen 6% 2% 4% 2% 2% 5% 3% 4% 

Den Bosch 11% 3% 5% 5% 3% 1% 4% 6% 

Uden 6% 1% 3% 2% 3% 0% 5% 4% 

Nijmegen 3% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 

Elders Nederland 4% 2% 4% 3% 3% 1% 8% 4% 

Buitenland 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Landelijk gebied         

Oss centrum 43% 44% 46% 46% 31% 18% 15% 33% 

Winkelcentrum de Ruwert 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 0% 0% 0% 1% 13% 33% 8% 

Overig Oss 1% 2% 1% 1% 2% 9% 3% 3% 

Totaal kern Oss 44% 46% 47% 48% 34% 40% 51% 44% 

Berghem 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 

Overig gemeente Oss 4% 8% 3% 6% 19% 10% 5% 7% 

Totaal gemeente Oss 48% 54% 51% 55% 53% 50% 56% 52% 

Gemeente Landerd 3% 7% 4% 8% 9% 7% 4% 5% 

Gemeente Bernheze 11% 18% 17% 14% 9% 23% 7% 13% 

Gemeente Maasdonk 1% 2% 2% 3% 11% 3% 3% 3% 

Gemeente West Maas en Waal 1% 3% 2% 2% 4% 4% 1% 2% 

Totaal omliggende plaatsen 15% 30% 26% 27% 32% 37% 16% 23% 

Den Bosch 13% 5% 8% 7% 4% 5% 6% 8% 

Uden 13% 6% 9% 7% 7% 4% 10% 9% 

Nijmegen 5% 2% 4% 2% 1% 1% 4% 3% 

Elders Nederland 6% 3% 3% 2% 2% 3% 8% 6% 

Buitenland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Zowel in stedelijk als landelijk gebied is men voor de meeste branches het sterkst 
op het centrum van Oss georiënteerd. Het gaat om de branches “kleding, mode 
en schoenen”, “spel, media en hobby”, “sportartikelen”, “huishoudelijke en luxe 
artikelen” en “bruin- en witgoed”.  

 Voor de branche “bruin- en witgoed is naast het centrum van Oss ook Haren een 
belangrijke aankoopplaats (de Harense Smid). Van de koopkracht in stedelijk 
gebied wordt in Haren 19% gebonden, in landelijk gebied is dit 17%. 

 Voor de branche “doe-het-zelf en tuinartikelen” zijn inwoners van het stedelijk 
gebied het meeste georiënteerd op de woonboulevard. Voor de inwoners van 
het landelijk gebied is dit gemeente Bernheze. Overigens zijn de inwoners van 
het landelijk gebied voor meerdere branches sterk op Bernheze georiënteerd.  

 “Woonartikelen” worden zowel door inwoners van het stedelijk als landelijk 
gebied vooral op de woonboulevard aangekocht.  

 Bij de aankoop van bijvoorbeeld modische en woonartikelen staat het kijken en 
vergelijken voorop en is men bereid meer kilometers te reizen. Dit komt terug in 
de cijfers: in de branches “kleding, mode en schoenen (52%)” en “woonartike-
len (39%)” is men sterk georiënteerd op respectievelijk het centrum van Oss en 
de woonboulevard, maar daarnaast ook in bescheiden mate op aankoopplaat-
sen buiten de regio Oss. Voor “kleding, mode en schoenen” zijn dit vooral Den 
Bosch (12%) en Uden (10%). Voor de aankoop van “woonartikelen” zijn vooral 
de inwoners van het landelijk gebied ook op Uden gericht.  

 
Beeld naar bezoekfrequentie 
De koopstromen in de niet-dagelijkse sector zijn voor de twee typen respondenten 
vergeleken (“meest-bezoeker en “niet meest-bezoeker”), de uitkomsten hiervan zijn 
opgenomen in bijlage 2. De belangrijkste conclusies hieruit zijn als volgt: 
 De respondenten die aangegeven hebben het centrum van Oss het meeste te 

bezoeken zijn ook voor de niet-dagelijkse aankopen veel sterker op de kern Oss 
georiënteerd dan respondenten die het centrum van Oss niet het meeste bezoe-
ken; van de koopkracht van de “meest-bezoeker wordt 74% gebonden in de 
kern Oss en van de “niet meest-bezoeker” 34%. 

 De koopkracht van de “meest-bezoeker” wordt vooral gebonden in het centrum 
van Oss en woonboulevard Frankenweg.  

 Ook voor de “niet meest-bezoeker” is het centrum van Oss de aankoopplaats 
waar de meeste koopkracht in de niet-dagelijkse sector gebonden wordt, wel is 
dit aandeel veel lager dan van de andere type respondenten. Evenals in de dage-
lijkse sector zijn ook in de niet-dagelijkse sector de aankoopplaatsen van dit type 
respondent veel diffuser. Na het centrum wordt de meeste koopkracht in aan-
koopplaatsen buiten Oss gebonden, te weten Uden en Den Bosch. 
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3.3 Niet-winkelaankopen 
 
De in de vorige paragrafen genoemde koopstroomgegevens hebben betrekking op 
de detailhandelsbestedingen bij fysieke winkels. In de enquête is per artikelgroep 
ook gevraagd naar de niet-winkelaankopen. Niet-winkelaankopen zijn aankopen 
die bijvoorbeeld via internet, op de warenmarkt of bij een benzinepomp worden 
gedaan. Uit tabel 3.6 is op te maken dat met name in de artikelgroepen “spel, media 
en hobby”, “bruin- en witgoed” en “sportartikelen” bestedingen online worden 
gedaan. Dit is in lijn met het landelijke beeld. De uitslag bevestigt de algemene 
trend dat internet inmiddels een belangrijke rol als verkoopkanaal speelt in enkele 
branches. 
  
Tabel 3.5 Niet-winkelaankopen naar artikelgroep (als aandeel van totale besteding) 

Branchegroep Internet Overig2 

Levensmiddelen supermarkt 0,0% 0,1% 

Levensmiddelen versspeciaalzaak 0,0% 1,8% 

Drogisterij 0,2% 0,1% 

Kleding, mode en schoenen 3,1% 0,9% 

Spel, media en hobby 10,4% 2,3% 

Sportartikelen 6,1% 1,8% 

Huishoudelijke en luxe art. 1,9% 1,4% 

Bruin- en witgoed 8,1% 1,2% 

Dhz- en tuinartikelen 0,5% 1,0% 

Woonartikelen 2,1% 1,3% 

 

 
  

                                                      
2 o.a. bedrijfswinkel, boerderijwinkel, groothandel, 2e hands, ambulante handel, benzinepomp. 
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 Ruim de helft van de respondenten geeft aan het centrum van Oss niet het 
meeste te bezoeken vanwege het feit dat er geen gezellige sfeer is of niet vol-
doende beleving. 

 Circa 45% van de respondenten geeft als reden het aanbod/de diversiteit van de 
winkels. 

 Een kwart geeft aan dat elders dichterbij is.  
 
Meeste bestedingen niet-dagelijks naar Oss-centrum, ‘s-Hertogenbosch en Uden 
In totaal zegt 62% van de respondenten die Oss-centrum het meest bezoeken hier 
ook gemiddeld het meest aan niet-dagelijkse artikelen te besteden. Andere aan-
koopplaatsen die na het centrum van Oss door deze respondenten het meest wor-
den genoemd, volgen op afstand. Dit zijn ‘s-Hertogenbosch (5%) en internet (5%).  
 
Van de respondenten die aangeven niet het centrum van Oss het meeste te bezoe-
ken, zegt circa 16% wel het meeste in het centrum van Oss aan niet-dagelijkse arti-
kelen te besteden. Andere aankoopplaatsen die door deze respondent vaker ge-
noemd worden zijn ‘s-Hertogenbosch (15%), Uden (12%), Heesch (9%) en Nistelrode 
(6%). Circa 5% van deze respondenten besteedt het meeste op internet. 
 
De verschillende respondenten die niet het meeste besteden in Oss-centrum is ge-
vraagd waarom zij in een bepaald (ander) winkelcentrum het meeste uitgeven aan 
de niet-dagelijks benodigde artikelen. De belangrijkste redenen zijn nabijheid en 
gewoonte, een uitgebreid winkelaanbod en de diversiteit van de winkels. Deze re-
denen werden ook in het eerder uitgevoerde consumentenonderzoek (2006) ge-
noemd als belangrijke redenen bij de keuze voor een bepaalde aankoopplaats voor 
de aankoop van niet-dagelijkse artikelen.  
 
 
4.2 Bezoekfrequentie winkelgebieden 
 
Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij een bezoek brengen aan het centrum 
van Oss, ‘s-Hertogenbosch, Nijmegen, Uden en Eindhoven om te winke-
len/funshoppen, een terras te pakken, voor cultuur, etc. Het centrum van Oss wordt 
door ruim 30% van de respondenten wekelijks bezocht. Na het centrum van Oss 
worden gemiddeld genomen de centra van ‘s-Hertogenbosch en Uden het meest 
bezocht. Het centrum van ‘s-Hertogenbosch wordt door circa een kwart van alle 
respondenten minimaal één keer per maand bezocht, voor het centrum van Uden is 
dit een vijfde van alle respondenten. Figuur 4.4 geeft de uitkomsten van de vraag 
samengevat weer.  
 
Ook in 2006 is de respondenten gevraagd naar hun bezoek aan concurrerende win-
kelcentra. Destijds werden eveneens de winkelcentra van Uden en ‘s-Hertogenbosch 
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Van de respondenten uit stedelijk gebied heeft circa een kwart aangegeven het 
centrum van Oss vaker te bezoeken, eveneens een kwart van deze respondenten gaf 
aan het centrum van Oss minder vaak te bezoeken. Van de respondenten uit lande-
lijk gebied geeft een groter deel aan dat de bezoekfrequentie is afgenomen (ca. 
33%) en een kleiner deel aan dat de bezoekfrequentie is toegenomen (ca. 15%).  
 
Leeftijd 
Leeftijdsgroepen die bovengemiddeld hebben aangegeven het centrum van Oss 
meer te zijn gaan bezoeken zijn vooral de wat jongere respondenten (29% van <25 
jaar en 35% van 26-35 jaar). Opvallend is echter dat ook relatief veel jongeren (< 25 
jaar) aangeven het centrum van Oss de laatste twee jaar minder te zijn gaan bezoe-
ken (37% van de jongeren).  
 
Respondenten die Oss-centrum wel en niet het meeste bezoeken  
Ook in de uitkomsten van deze vraag zijn verschillen op te maken tussen de respon-
denten die aangegeven hebben het centrum van Oss het meeste te bezoeken en 
degene die het centrum van Oss niet het meeste bezoeken: 
 Van de respondenten die aangegeven hebben het centrum van Oss het meeste 

te bezoeken geeft een groter aandeel dan gemiddeld aan vaker te komen 
(26%). Tegelijkertijd geeft een kleiner aandeel van deze respondenten aan min-
der vaak te komen (18%). Veelgenoemde redenen van deze respondenten om 
het centrum minder te gaan bezoeken, zijn na de reden dat de sfeer en gezel-
ligheid veranderd zijn (15%), dat het winkelaanbod veranderd is (14%) en de 
behoefte veranderd is (14%).  

 Van de respondenten die aangegeven hebben het centrum van Oss niet het 
meeste te bezoeken, geeft een relatief klein deel aan het centrum meer te be-
zoeken dan twee jaar terug (9%) en maar liefst 47% is het centrum minder gaan 
bezoeken. Reden voor een afname van de bezoekfrequentie is buiten de reden 
dat sfeer en gezelligheid zijn veranderd (20%) het feit dat zij een ander winkel-
centrum aantrekkelijker vinden (15%).  

 
Vooral ’s-Hertogenbosch en Uden meer bezocht dan twee jaar terug 
De centra die vooral meer bezocht worden dan twee jaar terug zijn ‘s-
Hertogenbosch en Uden. De meest genoemde reden om deze centra meer te gaan 
bezoeken zijn vooral ‘sfeer en gezelligheid’ is veranderd. De respondenten die aan-
gegeven hebben Oss centrum het meeste te bezoeken, hebben daarnaast vooral als 
reden om ‘s-Hertogenbosch meer te gaan bezoeken opgegeven dat zij meer tijd 
hebben (18%) en dat men extra behoefte heeft (15%). De respondenten die aange-
geven hebben Oss centrum niet het meeste te bezoeken hebben buiten ‘sfeer en 
gezelligheid is veranderd’ als reden gegeven waarom zij ‘s-Hertogenbosch en Uden 
meer bezoeken, dat het winkelaanbod in deze centra veranderd is (16%).  
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De respondenten die het centrum van Oss het meeste bezoeken, bezoeken ook met 
meer regelmaat de koopavond in het centrum van Oss dan de overige responden-
ten. Zo bezoekt een derde van de respondenten die het centrum van Oss het meeste 
bezoeken de koopavond regelmatig, van de overige respondenten is dit 18%. Ruim 
driekwart van de overige respondenten bezoekt 77% de koopavond zelfs zelden of 
nooit. 
 
Verdwijnen koopavond voor driekwart geen reden tot minder aankopen 
Op de vraag of men minder aankopen zou doen in het centrum van Oss als de koop-
avond verdwijnt, antwoordt slechts 13% van de respondenten met ‘ja’. Voor circa 
driekwart van alle respondenten betekent het verdwijnen van de koopavond niet 
dat zij daardoor minder aankopen doen in het centrum. Ook hier geldt dat vooral 
de jongere bezoeker wel aangeeft minder aankopen te doen in het centrum van Oss 
indien de koopavond zou verdwijnen (31% van <25 jaar en 27% van 26-35 jaar).  
 
Ten opzichte van de gemiddelde respondent geeft een groter deel van de respon-
denten die Oss-centrum het meeste bezoeken aan minder aankopen in het centrum 
van Oss te doen als de koopavond verdwijnt (16%) en een wat kleiner deel van de 
overige respondenten. Voor 73% van de respondent die Oss-centrum het meeste 
bezoekt en 82% van de overige respondenten zorgt het verdwijnen van de koop-
avond er niet voor dat zij minder aankopen doen in het centrum van Oss.  
 
 
4.6 Verbetersuggesties 
 
Aan de respondenten is gevraagd of zij suggesties hebben voor verbeteringen in het 
centrum van Oss op het gebied van winkelaanbod, horeca en vermaak aanbod, aan-
bod aan cultuur en evenementen, aspecten van de winkelomgeving of om de sfeer, 
gezelligheid en beleving in het centrum van Oss te verbeteren. De belangrijkste uit-
komsten worden in deze paragraaf besproken.  
 
Meer diversiteit in aanbod 
Veel suggesties van richten zich op de diversiteit van de winkels in het centrum van 
Oss. De respondenten geven aan dat er veel van hetzelfde gevestigd is en dat dit 
meer gevarieerd zou moeten zijn. Het gaat naast diversiteit in branches / soorten 
winkels ook om diversiteit in doelgroep (jeugd, ouderen). In de suggesties die ge-
daan worden voor de branchering, valt op dat men vaak aangeeft meer kledingwin-
kels te willen. Een winkelformule die veelvuldig genoemd wordt, is H&M en daar-
naast wordt ook Primark meerdere malen genoemd. Suggesties voor soorten winkels 
richten zich vooral op filialisering en segmentatie. De wensen op het vlak van filiali-
sering zijn tweeledig, men wil zowel meer speciaalzaken en boetiekjes als meer ke-
tens. Wel wordt de suggestie voor meer speciaalzaken veel vaker gedaan. Dit hangt 
samen met de suggestie voor meer hoogwaardige, luxere winkels die veelvuldig 
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wordt gedaan. Ook wordt meerdere malen aangegeven dat het winkelaanbod zou 
verbeteren, wanneer er minder leegstand zou zijn.   
 
Ook de suggesties voor het horeca-aanbod richten zich vooral op de diversiteit, min-
der van hetzelfde en meer voor verschillende doelgroepen. De suggestie voor meer 
uitgaansgelegenheden en meer (gezellige) terrassen wordt meermaals gedaan. De 
enige formule die genoemd wordt is Mc Donalds, zij het slechts enkele keren. Over 
de locatie van de horeca bestaat verdeeldheid, er worden zowel suggesties gedaan 
om het horeca-aanbod meer te concentreren aan een plein als het aanbod meer 
verspreid door het centrum te situeren. 
 
Wat betreft cultuur en evenementenaanbod worden weinig eenduidige suggesties 
gedaan. Er mogen meer evenementen georganiseerd worden, met name voor de 
jeugd maar ook voor ouderen. Men denkt daarbij vooral aan muziekevenementen. 
De communicatie / marketing en promotie van evenementen kan intensiever, zodat 
ook mensen buiten Oss worden aangetrokken. Specifieke evenementen die als sug-
gestie worden genoemd zijn: foodevent, biologische/lokaal ecologische markt, Giga 
Dance, muziek-/koorfeest, maandelijkse kunstmarkt, jeu de boules, buitenbioscoop 
en Pinkster-races.  
 
Een gezellige sfeer creëren en meer, goedkoper en beter bereikbaar parkeren  
Suggesties voor de winkelomgeving richten zich sterk op de sfeer in het centrum: er 
moet een gezellige sfeer gecreëerd worden. Suggesties die men in dit kader doen 
omvatten het toevoegen van meer groen, een plein, het verbeteren van de geveluit-
straling (oude stijl), muziek op straat, meer bankjes, andere bestrating en meer aan-
kleding. Ook dient de uitstraling van de V&D en omgeving verbeterd te worden. Een 
ander onderwerp waar eveneens veel suggesties over zijn gemaakt is het parkeren. 
Het parkeren is te duur en zou in ieder geval goedkoper of gratis gemaakt moeten 
worden. Er wordt aangegeven dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en deze zich te 
ver van het centrum bevinden; veel respondenten willen meer parkeerplaatsen nabij 
het centrum. Tevens pleit men voor achteraf betalen, in plaats van vooraf. Enkele 
respondenten zouden graag zien dat men niet meer mag fietsen in het centrum. Tot 
slot ziet men op koopavonden de veiligheid graag verbeteren (hangjongeren, ver-
lichting). 
 
Ook in 2006 is gevraagd naar verbetersuggesties voor het centrum van Oss. In verge-
lijking met 2006 worden met betrekking tot de verbetersuggesties grotendeels de-
zelfde onderwerpen genoemd. Op de eerste plaats stond toen de verbetering van de 
sfeer en uitstraling. Ten aanzien van het aanbod werd ook toen al aanbevolen om 
meer variatie in het aanbod aan te brengen en daarnaast werd aanbevolen om het 
parkeren goedkoper te maken.  
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Bijlage 1: Kenmerken “meest-bezoeker” en “niet meest-bezoeker” 
 
 

Herkomst    Meest-bezoeker  Niet meest-bezoeker 

 Aantal % Aantal % 

Kern Oss 328 52% 96 26% 

Overige kernen Oss 182 29% 107 29% 

Omliggende plaatsen 124 19% 167 45% 

 
Leeftijd     Meest-bezoeker  Niet meest-bezoeker 

 Aantal % Aantal % 

t/m 25 jaar 82 12,9% 52 14,1% 

26 t/m 35 jaar 75 11,8% 37 10,0% 

36 t/m 45 jaar 93 14,7% 38 10,3% 

46 t/m 55 jaar 134 21,1% 71 19,2% 

56 t/m 64 jaar 110 17,4% 73 19,7% 

65 + jaar 140 22,1% 99 26,8% 

 
Samenstelling huishouden    Meest-bezoeker  Niet meest-bezoeker 

 Aantal % Aantal % 

Alleenstaand 107 16,9% 61 16,6% 

2-persoons huishouden 255 40,2% 165 44,8% 

Gezin met thuiswonende kinderen 239 37,7% 122 33,2% 

Anders 33 5,2% 20 5,4% 

 
Opleidingsniveau     Meest-bezoeker  Niet meest-bezoeker 

 Aantal % Aantal % 

Geen onderwijs/alleen basisonderwijs 40 6,3% 17 4,6% 

LBO/VBO/MBO 94 14,8% 46 12,4% 

MAVO/ULO/MULO 91 14,4% 60 16,2% 

MBO/HAVO/VWO 215 33,9% 115 31,1% 

HBO 151 23,8% 103 27,8% 

WO 43 6,8% 29 7,8% 

 
Inkomen     Meest-bezoeker  Niet meest-bezoeker 

 Aantal % Aantal % 

Beneden modaal (>25.000) 101 16,0% 61 16,5% 

Modaal (25.000-40.000) 264 41,7% 129 34,9% 

Boven modaal (40.000-55.000) 82 13,0% 50 13,5% 

Twee keer boven modaal (55.000-70.000) 24 3,8% 17 4,6% 

Hoger dan twee keer boven modaal (>70.000) 24 3,8% 13 3,5% 

Geen antwoord 138 21,8% 100 27,0% 
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Bijlage 2: Koopstromen "meest-bezoeker" en “niet meest-bezoeker” 
 
Koopstromen meest-bezoeker 

 Dagelijks Niet-dagelijks Totaal 

Oss centrum 25% 53% 37% 

Winkelcentrum de Ruwert 14% 2% 8% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 12% 5% 

Overig Oss 25% 7% 17% 

Totaal kern Oss 64% 74% 67% 

Berghem 11% 1% 6% 

Overig gemeente Oss 7% 5% 6% 

Totaal gemeente Oss 82% 80% 79% 

Gemeente Landerd 3% 2% 2% 

Gemeente Bernheze 9% 5% 7% 

Gemeente Maasdonk 4% 2% 3% 

Gemeente West Maas en Waal 1% 1% 1% 

Totaal omliggende plaatsen 17% 10% 13% 

Den Bosch 1% 5% 2% 

Uden 0% 3% 2% 

Nijmegen 0% 2% 1% 

Elders Nederland 0% 0% 3% 

Buitenland 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 

 
Koopstromen niet meest-bezoeker 

 Dagelijks Niet-dagelijks Totaal 

Oss centrum 10% 22% 15% 

Winkelcentrum de Ruwert 8% 1% 5% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 8% 4% 

Overig Oss 13% 3% 9% 

Totaal kern Oss 31% 34% 32% 

Berghem 10% 1% 6% 

Overig gemeente Oss 11% 5% 9% 

Totaal gemeente Oss 52% 41% 47% 

Gemeente Landerd 9% 5% 7% 

Gemeente Bernheze 25% 14% 20% 

Gemeente Maasdonk 5% 2% 4% 

Gemeente West Maas en Waal 4% 2% 3% 

Totaal omliggende plaatsen 43% 23% 34% 

Den Bosch 1% 11% 6% 

Uden 2% 13% 7% 

Nijmegen 1% 4% 2% 

Elders Nederland 0% 7% 4% 

Buitenland 1% 1% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Koopstromen op brancheniveau 
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Meest-bezoeker         

Oss centrum 69% 70% 74% 73% 50% 27% 22% 37% 

Winkelcentrum de Ruwert 2% 4% 1% 3% 0% 2% 0% 8% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 0% 0% 0% 2% 23% 44% 5% 

Overig Oss 2% 5% 3% 3% 6% 20% 7% 17% 

Totaal kern Oss 73% 79% 78% 79% 59% 72% 73% 67% 

Berghem 0% 2% 1% 3% 0% 3% 0% 6% 

Overig gemeente Oss 2% 3% 1% 3% 21% 6% 3% 6% 

Totaal gemeente Oss 75% 85% 81% 84% 79% 81% 76% 79% 

Gemeente Landerd 1% 2% 1% 3% 3% 2% 1% 2% 

Gemeente Bernheze 5% 6% 6% 5% 3% 10% 2% 7% 

Gemeente Maasdonk 1% 1% 1% 1% 6% 2% 2% 3% 

Gemeente West Maas en Waal 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 

Totaal omliggende plaatsen 7% 10% 8% 9% 13% 15% 6% 13% 

Den Bosch 8% 2% 4% 3% 2% 2% 4% 2% 

Uden 4% 1% 3% 1% 2% 1% 5% 2% 

Nijmegen 2% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 

Elders Nederland 4% 1% 3% 2% 3% 1% 7% 3% 

Buitenland 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Niet meest-bezoeker         

Oss centrum 24% 35% 34% 30% 27% 14% 11% 15% 

Winkelcentrum de Ruwert 1% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 

Woonboulevard Frankenweg 0% 0% 0% 1% 2% 15% 31% 4% 

Overig Oss 1% 3% 1% 3% 2% 11% 3% 9% 

Totaal kern Oss 26% 39% 36% 34% 32% 41% 45% 32% 

Berghem 1% 2% 2% 4% 1% 3% 1% 6% 

Overig gemeente Oss 3% 7% 3% 5% 18% 7% 4% 9% 

Totaal gemeente Oss 29% 48% 40% 43% 50% 50% 49% 47% 

Gemeente Landerd 3% 7% 5% 9% 8% 7% 5% 7% 

Gemeente Bernheze 14% 19% 18% 14% 10% 23% 8% 20% 

Gemeente Maasdonk 0% 1% 2% 2% 6% 1% 3% 4% 

Gemeente West Maas en Waal 1% 3% 3% 3% 4% 4% 1% 3% 

Totaal omliggende plaatsen 18% 30% 28% 28% 29% 35% 17% 34% 

Den Bosch 19% 7% 11% 11% 5% 5% 8% 6% 

Uden 19% 8% 12% 9% 9% 5% 12% 7% 

Nijmegen 7% 2% 4% 4% 2% 1% 4% 2% 

Elders Nederland 8% 4% 5% 5% 4% 3% 10% 4% 

Buitenland 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Bijlagen

Bijlage
 

Bezoekfre

 
Ontwikke

 
Beoordelin

e 3: Uitkom

equentie  (links

eling bezoekfre

ng Oss-centrum

msten gesp

s  respondenten

equentie (links 

m 

plitst naar

n die Oss-centr

respondenten 

r type bez

rum meeste be

die Oss-centru

zoeker Oss

ezoeken, rechts

um meeste bezo

s-centrum 

s overige respo

oeken, rechts o

 

ondenten)  

overig) 



 

 

 

Bezochte

 
Bezoekfre

 
Bezoekfre

e evenementen

equentie koop

equentie koop

 in 2013 

pzondag Oss-ce

pavond Oss-cen

entrum 

ntrum 

Bijlagen 





 

BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Genk 
www.BRO.nl 

 


