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Tijdens podiumbijeenkomsten van de gemeente Oss wordt informatie verstrekt aan
de raads- en burgerleden over onderwerpen waarover de gemeenteraad later een
besluit moet nemen of over belangrijke ontwikkelingen. De podiumbijeenkomsten
zijn openbaar. De onderwerpen die aan de orde komen worden zo breed mogelijk
belicht. Informatie komt niet alleen vanuit de ambtelijke organisatie, maar ook
belanghebbenden kunnen de raads- en burgerleden informeren over hun standpunt
ten aanzien van het betreffende onderwerp. Tijdens de podiumbijeenkomsten
wordt geen discussie gevoerd, maar wordt alleen informatie verstrekt. Een van de
raadsleden is gespreksleider.

Op donderdag 18 juni 2015 staan twee onderwerpen voor het centrum van Oss
tijdens een podiumbijeenkomst op de agenda.
Presentatie: agenda voor de toekomst van het Osse centrum
20.15 – 21.15 uur - Anton Jurgenszaal
Presentatie: Nicole van Zuijlen en Patrice Kuypers
Gespreksleider: Hanneke Smits
De veranderingen van de laatste jaren in onder andere de detailhandel en de
kantorenmarkt zorgen ervoor dat de uitgesproken wensen en ambities opnieuw
moeten worden bekeken. Het antwoord op deze ontwikkelingen is een
toekomstperspectief voor het Osse centrum voor de komende 10 jaar.
Dit toekomstperspectief geeft richting aan actuele opgaven en uitwerking van
gebieden. Het geschetste toekomstperspectief voor het Osse centrum omvat de
volgende uitgangspunten:
a. een compact centrum
b. samenspel tussen functies en activiteiten die publiek trekken
c. benutten van het onderscheidend vermogen en de kracht van het Osse centrum
d. inzetten op verrassing en beleving
e. goede bereikbaarheid.

Dit toekomstperspectief vormt de basis voor een actualisatie van de Visie
Dynamisch Stadscentrum en de actualisatie van het detailhandelsbeleid. In de
agenda voor de toekomst van het Osse centrum komt ook gebiedsontwikkeling
nadrukkelijk aan de orde. De voorkeursscenario’s voor de volgende locaties worden
geschetst: V&D locatie, de Wal, TBL terrein en Sheddaken.
De notitie “Toekomstperspectief centrum Oss” en de opinienota “Agenda toekomst
van het Osse centrum” staan op de website www.centrummanagementoss.nl onder
de rubriek “Toekomstperspectief”. Deze presentatie is als voorbereiding van de
bespreking van de agenda in de openbare opiniecommissie Ruimte op 2 juli 2015
Fietsen in het Centrum
21.30 – 22.30 uur - Titus Brandsmazaal
Presentatie: diverse belanghebbenden
Gespreksleider: Dolf Warris
Vorig jaar is de proef om te fietsen in het centrum gestart. Dat betekent dat op alle
dagen en alle momenten in het winkelcentrum van Oss gefietst mag worden. Met
uitzondering van de Galerij, de Schakel en het Gengske. Brommers en scooters zijn
niet toegestaan. We zijn een jaar verder dus tijd voor een evaluatie. In april heeft
de gemeente Oss de fietsproef geëvalueerd. Er zijn fietstellingen uitgevoerd,
enquêtes bij de gebruikers van het centrum afgenomen en de winkeliers hebben
een vragenlijst ingevuld.
De meningen zijn zeer verdeeld. Er zijn gebruikers van het centrum die het
geweldig vinden om te kunnen fietsen in het centrum. Maar er zijn ook mensen die
het vervloeken. Daartussen in zitten heel veel meningen. Ook van de ondernemers
en winkeliers. En ook deze meningen komen niet allemaal overeen. In deze
bijeenkomst presenteert de gemeente Oss u de uitkomst van deze evaluatie. De
voor- en nadelen worden voor u op een rijtje gezet en de verschillende meningen
komen aan bod. Aan de hand van de uitkomst van het evaluatieonderzoek beslist
het college of het fietsen in het centrum wordt doorgevoerd of niet.
Er komen verschillende belanghebbenden (voor- en tegenstanders) aan het woord.
U als ondernemer kunt ook gebruikmaken van maximaal 5 minuten spreektijd. Als
u dit wilt kunt u dat kenbaar maken aan Carmen Willems via c.willems@oss.nl.

Nieuwe website gevonden en verloren voorwerpen
U krijgt er als winkelier of horecaondernemer regelmatig mee te maken:
verloren en gevonden voorwerpen. Vroeger bracht u die naar de politie, sinds
2012 naar het gemeentehuis. Vanaf 15 juni wordt dat anders in de gemeente
Oss. Dan meldt u gevonden voorwerpen voortaan op verlorenofgevonden.nl.
Dit is een centrale website waaraan veel Nederlandse gemeenten meedoen.

Hierdoor is de kans groter dat mensen hun spullen terugvinden. Hoe werkt
het?

Iets verloren?
Is uw klant iets kwijtgeraakt? Verwijs hem dan naar verlorenofgevonden.nl.
Iets gevonden?
Heeft u of uw klant iets gevonden? Dan kunt u dit doen:
- U doet zelf melding bij gevondenofverloren.nl. Gebruik altijd de naam en
het emailadres van uw bedrijf. U bewaart het voorwerp in uw bedrijf.
- U verwijst de vinder naar verlorenofgevonden.nl. Die doet zelf de melding
en bewaart het voorwerp thuis.
- Reis- en rijdocumenten mag u niet in uw bedrijf of thuis bewaren. Lever die
alstublieft zo snel mogelijk in bij de gemeente.
Hoe lang bewaren?
Volgens de wet moet u een gevonden voorwerpen na de melding een jaar
bewaren. Komt er niemand voor, dan is het daarna uw eigendom.
Folders en posters nodig?
De gemeente heeft folders en posters gemaakt om klanten te informeren
over verlorenofgevonden.nl.
Vragen?
Wilt u folders en/of posters gebruiken? Of hebt u andere vragen? Belt u
gerust met de gemeente Oss. Het telefoonnummer is [14] 0412
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