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De gemeente Oss en Centrum Management Oss starten een pilot om vernieuwend
ondernemerschap te stimuleren in het stadshart van Oss. Deze pilot komt voort uit
het project Verlichte regels winkelgebieden waaraan het centrum van Oss
meedoet. Tot oktober 2016 willen we ruimte scheppen voor ondernemerschap en
ondernemers ervaring op laten doen met nieuwe verdienmodellen, nieuwe
concepten en verbindingen om economische groei te realiseren. Daartoe is een
pilotgebied aangewezen waar extra mogelijkheden zijn om te experimenteren.
Hieronder ziet u op een kaart het pilot gebied.

Wat betekent dit voor u
Bent u ondernemer of vastgoedeigenaar in het pilotgebied? Dan is dit een kans! U
kunt tijdens de pilotperiode plannen uitproberen waarvan u denkt dat ze uw
onderneming helpen. Ook als u geen concrete plannen heeft, gaan wij graag met u
in gesprek over de kansen die deze pilot kan bieden. Tijdens de pilotperiode gaan
we in dit gebied ruimer om met de regels vanuit de gemeente. Daarbij blijft het
belangrijk om rekening te houden met andere belanghebbenden in het pilot gebied
zoals buren, bewoners en bezoekers. Het toetsingscriterium daarbij is ‘redelijkheid
en billijkheid’ en veiligheid boven alles. Hoe we dit gaan doen leggen we graag uit
in een gesprek.

Daarvoor komen we naar u toe op verschillende dagen, te beginnen op 8 juli op
het Walplein van 9:30-11.30 uur. U kunt ons herkennen aan een grote banier met
de tekst ‘Dat is Oss’ en we serveren bij het gesprek vers gezette koffie vanuit een
mobiele coffee bar. U bent van harte welkom!
Werking van het pilotteam
Dit experiment wordt begeleid door een ‘pilotteam’. Het pilotteam bespreekt alle
voorstellen en neemt er- na overleg met de initiatiefnemer – een besluit over. Het
pilotteam overlegt als dat nodig is ook met het gemeentebestuur.

We kunnen zelfs tijdens de pilot knellende onderdelen van landelijke regelgeving
kenbaar maken op landelijk niveau. In het pilotteam zitten het
centrummanagement Oss en de verschillende betrokken afdelingen van de
gemeente Oss. Deze pilot valt onder de Taskforce Centrum, waarin CMO en
gemeente samenwerken aan een nog bruisender stadshart.
Uw vragen, plannen of voorstellen voor het pilotteam kunt u aanmelden op het
mailadres taskforce@oss.nl Uw inbreng is bepalend voor het succes van het pilot.
Laten we samen onderzoeken hoe we ondernemen in het stadshart van Oss nog
aantrekkelijker kunnen maken.
Gé Wagemakers

Jan van Loon

wethouder ontwikkeling stedelijk gebied

voorzitter Centrummanagement Oss

UNIEK ZANDSCULPTUUR VAN GOGH OP WALPLEIN
Op maandag 29 juni werd op het Walplein begonnen met de bouw van een uniek
kunstwerk van zand. Kunstenaars Marielle (Nederland) en Leonardo (Italië) van
het populaire Zandsculpturen Festival Brabant dat momenteel georganiseerd wordt
in Oss, zijn na het storten en het uitharden van het zand begonnen aan het
uitbeelden van twee bekende werken van Vincent van Gogh. Er is gekozen voor
"De Sterrennacht" en "De Aardappeleters".

De kunstwerken, uitgevoerd in opdracht van het CMO, blijven tot eind september
te bewonderen. Het CMO bedankt Global PowWow, leerlingen en docenten van
Bouwmensen Oss, Van der Ham Glas en Wehberg Mode voor de medewerking.
Dit zandsculptuur is een markant onderdeel van de “Van Gogh
Zandsculpturenroute” die momenteel gerealiseerd wordt in de Osse regio.
Ondernemers die geïnteresseerd zijn in participatie in de Zandsculpturenroute
kunnen contact opnemen met de organisatie van het Zandsculpturenfestival via
info@zandsculpturenbrabant.nl of tel 0619600646.
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