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Op 23 juni vond het vervolg van het symposium ‘‘Naar de 
stad? Centrum Oss!’ plaats. Samenwerken in het Osse 
centrum is van levensbelang. De ontwikkelingen op het 
gebied van centrumbezoek en winkelen gaan zo ontzettend 
hard; daar liggen kansen voor het centrum! 

Gelukkig hebben al heel veel ondernemers zich aangemeld 
om mee te denken over het centrum. Die hebben we 
ingedeeld in ‘kennistafels’. Voor elke kennistafel zijn een 
ondernemer en een medewerker van de gemeente Oss 
samen verantwoordelijke. Vanuit CMO neemt Jack van 
Lieshout deel aan de kennistafels. Tijdens deze bijeenkomst 
presenteerden de kennistafels zich en lieten ze hun eerste 

resultaten zien. 

  
Korte samenvatting kennistafels 

De kennistafel DNA heeft een aantal kernwaarden 

geformuleerd voor het Osse centrum en de ondernemers. 

Volgende stap: het formuleren van een visie, en: hoe kunnen 

individuele ondernemers hier een bijdrage aan leveren. 

 

De kennistafel Vastgoed en Openbare ruimte gaat 

vooral in gesprek met pandeigenaren, huurders en gemeente 

om ‘wonen boven winkels’ mogelijk te maken, leegstand te 

voorkomen, weg te werken en de gevels op te knappen. 

 

De kennistafel Communicatie gaat eerst de communicatie 

tussen de verschillende kennistafels en de regiegroep 

organiseren, en daarna aan de slag met communicatie naar 

de consumenten over de ontwikkelingen in het Osse 

centrum. 

 

De kennistafel Evenementen en PR gaat aan de slag met 

het evenementenbeleid. Evenementenkalender en een 

promotiecampagne ‘De zomer vier je in de stad’  

Wilt u meer weten? Lees dan het document ‘Stand van zaken 

kennistafels Taskforce Centrum Oss’ op 

www.centrummanagementoss.nl onder de rubriek 'Taskforce 

Centrum Oss'. 

 

http://us2.campaign-archive1.com/?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=3f101ecb77&e=20d51310f9
http://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=97a0c1ce8f&e=20d51310f9
http://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=3065f24ce4&e=20d51310f9
http://www.centrummanagementoss.nl/pagina/over-de-stichting


Onderzoek consumentengedrag 

Tijdens het symposium presenteerde Felix Wigman van BRO 

de eerste resultaten van het consumentenonderzoek dat 

onlangs werd gehouden onder 1.000 Ossenaren. Het 

volledige rapport is nog niet af. Zodra dat klaar is, laten we 

dat weten! 

  

 

 
In het Osse centrum kan er vanaf nu gratis gebruik gemaakt 
worden van draadloos internet. Gemeente Oss en Ziggo 
bieden de bezoekers aan ons centrum het gratis Wi-Fi 
netwerk aan. 

 

Inloggen, probeer het zelf eens! 
Als u op uw telefoon, tablet of pc kijkt bij de beschikbare Wi-
Fi netwerken, dan kiest u voor ‘Centrum_Oss_Free_WiFi’ 
Als u heeft ingelogd, komt u op een webpagina van de 
gemeente Oss. 

 
Hierop staan links naar andere interessante pagina’s die te 
maken hebben met Oss, zoals: 
www.datisoss.nl  - de website waarop we samen laten zien 
waar we trots op zijn in Oss!  
www.webshopcentrumoss.nl - de webshop van het Osse 
centrum waar u kunt winkelen bij uw eigen vertrouwde 

winkels in Oss. U kunt uw aankopen zelf ophalen in de winkel 
of natuurlijk thuis laten bezorgen. U kunt daarna natuurlijk 

verder surfen op het internet. 
 
Lees voor meer informatie: www.centrummanagementoss.nl 
onder de rubriek 'Nieuwsflits'. 

 

 

  

Alweer voor de vierde keer wordt dit jaar op kermiszaterdag 

een kermisbraderie georganiseerd in de omgeving 

Heuvelstraat, Walplein en Kerkstraat. De datum is zaterdag 

16 augustus 2014 van 10.00 uur tot 17.00 uur. Deelname 

voor centrumondernemers is, inclusief een marktkraam, 

gratis. Voor niet-centrumondernemers zijn een beperkt 

aantal plaatsen tegen betaling beschikbaar. 

 

De enige “spelregels” zijn: 

- aanmelden vóór 1 augustus 

- tijdens de braderie aanwezig van 10.00 uur tot 17.00 uur 

- als een aanmelder niet komt opdagen: kosten € 50,00 

 

Voor meer informatie of voor aanmelden kunt u terecht bij 

Peter van Lieshout (Opera Men) Kerkstraat 1 in Oss, 

telefonisch via 06-15086863 of e-mail 

vanlieshoutjeans@home.nl  

http://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=2fdcc4a484&e=20d51310f9
http://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=b3aa3969d6&e=20d51310f9
http://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=9f236efbd7&e=20d51310f9
mailto:vanlieshoutjeans@home.nl


 

Binnen het centrumgebied bevinden zich zeven AED's. De 
locaties hiervan zijn V&D (Walplein), VakantieXperts 
(Walstraat), La Colline (Heuvel), Boetiek De Kiep 
(Terwaenen), Opera (Heuvelstraat),  Hema (Kruisstraat) en 

Groene Engel (Kruisstraat). 
 
Weten hoe te reageren in een levensbedreigende situatie en 
direct kunnen en durven handelen is van groot belang bij 
bewusteloosheid en ademstilstand. Ondernemers en hun 
personeelsleden op de betreffende locaties worden periodiek 
getraind voor de juiste toepassing van de levensreddende 

AED apparatuur. Dit gebeurt vanuit eigen BHV opleidingen 
en indien dit niet van toepassing is via het CMO. 
 
Over enkele maanden (in september en oktober) zullen de 

(herhalings)trainingen via het CMO weer worden 
georganiseerd. Het CMO wil graag inventariseren of 
ondernemers en/of personeelsleden rondom de AED locaties 

(dus niet alleen waar een AED in huis is) behoefte hebben 
om deel te nemen aan deze gratis trainingen. 
 
Reageren/aanmelden kan tot 31 augustus 2014 via 
info@centrummanagementoss.nl  
  

 
  

 
Er worden nog regelmatig vragen gesteld over de 
parkeertarieven in het centrum van Oss. Daarom hier een 
korte samenvatting. 
 

Op alle parkeerterreinen en in de parkeergarages Bergoss en 
Oostwal-Oost is het uurtarief € 1,45. Op de grotere 

parkeerterreinen zoals het Jurgensplein, Burchtplein en 
Eikenboomgaard en in de parkeergarages Bergoss en 
Oostwal-Oost is het ook mogelijk om voor € 4,00 een 
dagkaart te kopen. In het centrum van Oss geldt een 
uurtarief van € 2,50 voor het gebruik van de parkeervakken 
langs de weg (het straatparkeren). Het eerste half uur 
parkeren op straat kan tegen een gereduceerd tarief van € 

0,75. 
 
Het geldende parkeertarief staat op iedere parkeerautomaat 
aangegeven: 
- Rood: € 0,75 1e halfuur, ieder daaropvolgend uur € 2,50 
- Blauw: € 1,45 per uur. Een dagkaart kopen kan hier niet 

- Groen: € 1,45 per uur. Een dagkaart kost hier € 4,00 

Op koopavonden (donderdag van 18.00 – 21.00 uur) en op 

zaterdagen (hele dag) kunt u gratis parkeren op korte 

afstand van het centrum. Op het parkeerterrein Raadhuishof 

(terrein bij het gemeentehuis en theater de Lievekamp) hoeft 

dan niet betaald te worden. 

 

Naast het papieren ticket uit een parkeerautomaat is het in 

Oss ook mogelijk om gebruik te maken van belparkeren en 

parkeren met de ‘Ossepas’. Het voordeel van belparkeren of 

parkeren met de Ossepas is dat u nooit teveel betaalt en er 

wordt voorkomen dat tijdens een (langer durend) bezoek 

een nieuw ticket bijgehaald moet worden. 

 

mailto:info@centrummanagementoss.nl


Meer informatie is te vinden op www.oss.nl/parkeren en op 

www.centrummanagementoss.nl onder de rubriek 

'Parkeertarieven'. Hier is ook een brochure beschikbaar. 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Centrum Oss 
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