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Nieuwe voorzitter CMO
Voormalig wethouder Jan van Loon is sinds 1 april de nieuwe voorzitter van
de stichting Centrummanagement Oss (CMO). Hij volgde hiermee
waarnemend voorzitter Pierre Vink op, die deze functie vanaf het najaar
2014 vervulde na het eerdere afscheid van Rien Damen. Het bestuur van
het CMO is heel erg blij om binnen enkele maanden een nieuwe, krachtige
en onafhankelijke voorzitter gevonden te hebben.
De rol van de nieuwe kopman Jan van Loon wordt vooral om samen met
de Taskforce Centrum Oss, de centrumondernemers, het bestuur CMO en
de centrummanager Jack van Lieshout het centrum van Oss vitaal,
veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. Hierbij is zijn kennis en
ervaring van grote toegevoegde waarde.
Zelf zegt Van Loon: "Het stadscentrum van Oss is een economisch hart met
ruim 2.000 arbeidsplaatsen. Het heeft een bovengemiddeld en relatief hoge
koopkrachtbinding. Het CMO is een belangrijke partner. De kracht van
samenwerking is oog hebben voor elkaars belangen en beseffen dat
samenwerking meer oplevert dan gescheiden opereren. Met in de hand de
aanbevelingen uit de evaluatie Reclamebelasting die vorig jaar heeft
plaatsgevonden, wil ik graag mijn bijdrage leveren om het centrum van Oss
als

prima

huiskamer

van

de

gemeente

te

laten

functioneren.”

Waarnemend voorzitter Vink: “Ik ben erg blij met een man als Jan aan het
roer die ons kan helpen om de volgende noodzakelijke stappen te zetten.
En van een bestuur onder zijn leiding maak ik graag deel uit!”

Programma 5 mei 2015
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al laten weten dat de
winkeliersvereniging COO de centrumondernemers heeft opgeroepen op de
nationale feestdag dinsdag 5 mei de winkels collectief van 9.00 uur tot
17.00 uur te openen. De horecaondernemers op de Heuvel zijn daarna aan
de slag gegaan met het organiseren van een live muziekprogramma voor
de middag en avond. Ook Oss krijgt hiermee haar Bevrijdingsfestival.
De organisatie van Oss Fashion Week vond deze nationale feestdag,

waarop veel Nederlanders vrij zijn, een uitstekende alternatieve datum voor
het door het slechte weer afgelaste modepodium van zondag 29 maart. Op
de locatie Walplein zullen tijdens vier doorlopende modeshows door de
professionals van Bruce Dance Factory de voorjaars- en zomercollecties van
vijftien centrumondernemers worden gepresenteerd.
Samen met de gemeente Oss zal het gratis parkeren op Bevrijdingsdag 5
mei in het hele centrum -met uitzondering van de parkeergarages BergOss
en Oostwal- worden gepromoot. Verder zullen op diverse plaatsen de roodwit-blauwe banners het centrum weer aankleden.

APP centrum Oss
Tijdens het succesvolle symposium voor centrumondernemers op 30 maart
in het gemeentehuis, georganiseerd door de gemeente Oss en het CMO,
werd de app centrum Oss gepresenteerd. Deze app, die samen werd
ontwikkeld met de VVV Oss, biedt een aantrekkelijk overzicht van de
bezienswaardigheden, evenementen, recreatieve routes, overnachtingsmogelijkheden, eetgelegenheden en praktische informatie over Oss en
omstreken. Maar ook een overzicht van winkels en horeca in het centrum
ontbreekt niet.
Een handig hulpmiddel voor de bezoeker, om zich voorafgaand aan een
bezoek te oriënteren op wat Oss te bieden heeft. Ook tijdens het bezoek of
verblijf fungeert deze app als praktische, mobiele reisgids. De "om mij
heen"-functie geeft aan wat er in de directe omgeving van de bezoeker te
beleven is. De app bevat ook nog eens een actueel overzicht over het
nieuws in Oss door een unieke connectie met Kliknieuws van de Winter
Media groep.
De app is gratis te downloaden via de App Store, Google Play of Windows
Store. De informatie over uw onderneming is ook gratis. Inmiddels zijn de
gegevens, inclusief een foto, van een groot aantal centrumondernemingen
opgenomen. Mocht uw informatie nog ontbreken of wilt u deze aanpassen
dan kunt u contact opnemen met VVV Oss bij voorkeur via e-mail:
info@vvvoss.nl.

Training gebruik AED
Op maandag 4 mei 2015 van 9.00 uur tot 12.00 wordt door het CMO weer
een (herhalings)training omgaan met AED georganiseerd. Deelname is
gratis voor alle centrumondernemers en hun personeelsleden, dus ook voor
degenen waar géén apparatuur in huis is maar die wel willen assisteren bij
een
calamiteit.
Aanmelden
kan
nog
tot
20
april
via
jvl@centrummanagementoss.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met
centrummanager Jack van Lieshout: 06-53518157.
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