Jaargang 5 - oktober 2015

Noodopvang vluchtelingen Oss
De gemeente Oss gaat aan de Lievekamplaan 1, in het voormalige kantoor van de
Belastingdienst, een noodopvang voor vluchtelingen realiseren. Om omwonenden en
andere geïnteresseerden te informeren verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Deze
nieuwsbrieven zijn ook te downloaden via de website www.centrummanagementoss.nl bij
de rubriek Opvang vluchtelingen.
Er is ook een klankbordgroep Noodopvang Vluchtelingen Oss. Daar zitten mensen in van
COA, vluchtelingenwerk, politie, wijkraad, centrummanagement (CMO), vrijwilligerspunt en
gemeente. Bewoners en ondernemers zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd via
wijkraad en CMO. Deze klankbordgroep bespreekt de dagelijkse gang van zaken rondom
de noodopvang en zoekt naar oplossingen als iets niet naar wens verloopt.
Hebt u vragen, mail dan naar opvangvluchtelingen@oss.nl of bel met de gemeente Oss
14-0412.

Waardebonnen in kerstpakket gemeente Oss
Gemeente Oss heeft gekozen voor een lokaal kerstpakket. Dat wil zeggen dat de ruim
700 ambtenaren allemaal een kerstpakket ontvangen dat is samengesteld door een
tiental bedrijven uit het Osse midden- en kleinbedrijf. Naast de lokale producten die in
het pakket zitten, wordt er ook een bonnenboekje in het pakket gedaan met voordeel- of
waardebonnen.
Het zou mooi zijn als veel centrumondernemers meedoen aan dit bonnenboekje. Het
CMO stimuleert dit project en draagt de drukkosten. Het bonnenboekje is voor de
centrumondernemers een mogelijkheid om extra publiek te trekken en meer bekendheid
te genereren bij de Osse ambtenaren, die niet altijd in Oss wonen.
Meedoen? Lever twee bestanden aan met de opgemaakte advertentie en de
opgemaakte waardebon: de voorzijde kan gebruikt worden voor de presentatie van de
onderneming, de achterzijde wordt de waardebon. Zorg dat de beide bestanden uiterlijk
zijn aangeleverd op zondag 1 november op bonnenboekje@groene-engel.nl.
Maandag 2 november gaat alles naar de vormgever en vervolgens rechtstreeks naar de
drukker.
Opmaakspecificaties
Voor beide bestanden:
Grootte: 74 mm breedte bij 105 mm hoogte (staande advertentie dus!)
Resolutie: 300 DPI
Een bestand moet algemene informatie geven over de onderneming:
Denk bijvoorbeeld aan logo, adresgegevens, wellicht een foto van het pand etc.
Dit bestand kan dus worden opgemaakt in de eigen huisstijl.
Het andere bestand moet opgemaakt zijn als waardebon.
Denk aan: Wat je wilt geven aan de klanten ( een korting van ..%? of een korting bij
besteding van een bedrag van minimaal ..euro, een gratis artikel bij aanschaf van… etc)
Wees creatief en verzin zelf iets leuks voor de klanten dat ook passend is voor de
onderneming! Denk ook aan de geldigheidsduur van de actie, bijvoorbeeld “geldig in
januari 2016” of “geldig t/m maart 2016”.
We hopen dat vele centrumondernemers meedoen!
Edgar Janssen (Kaal Masten) en Oscar Jansen (Groene Engel)

20 oktober - 5 november

125 jaar Karmelieten - Stadsarchief
26 oktober

winkels open van 12.00 uur tot 17.00 uur
31 oktober

Pop Ronde 2015 - diverse locaties centrum
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