Uitnodiging voor 23 juni 2014

Kun u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik dan hier.

Uitnodiging 23 juni 2014
Vervolg Symposium
Naar de stad? Centrum Oss!
Gemeentehuis Oss

Op 31 maart 2014 hebben centrummanagement Oss en
gemeente Oss een symposium gehouden. Daar hebben we
samen met de centrumondernemers een hoop plannen
gemaakt. Nu wordt het tijd om een eerste stand van zaken
op te maken: waar zijn we mee bezig en wat hebben we al
bereikt? We nodigen u dus graag uit voor een ontbijtsessie
op maandag 23 juni 2014 van 08.30 uur - 11.00 uur in het
Gemeentehuis Oss.
Programma
08.30 - 09.00

Inloop met ontbijt

09.15 - 09.45
09.45 - 10.15

Opening Wethouder Hoeksema
Presentatie Felix Wigman

10.15 - 10.30
10.30 - 11.00

Presentatie Astrid Kepers
Vragen en discussie

Achtergrond
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’. Tijdens deze bijeenkomst
presenteren de kennistafels zich en laten ze hun eerste
resultaten zien. Voor elke kennistafel zijn een ondernemer en
een medewerker van de gemeente samen verantwoordelijk.
Vanuit CMO neemt Jack van Lieshout deel aan de
kennistafels. Een overzicht:
1. Kennisgroep DNA/ toekomst van het centrum
Ondernemer: Marieke van Nuland - gemeente: Gé van Tiem
2. Kennisgroep Evenementen en PR
Ondernemer: Gert Jordaans - gemeente: Dimphy van
Grinsven

3. Kennisgroep Vastgoed en Openbare ruimte
Ondernemer: Ton Kemkens - gemeente: Martin Hagreis
4. Kennisgroep Communicatie
Ondernemer: Marjo de Louw - gemeente: Fridthjof Leerdam
Aanmelden voor het symposium
U kunt zich per omgaande aanmelden (uiterlijk tot en met 17
juni 2014) via Taskforce@oss.nl. Voor vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw C. van Maanen (projectmedewerker
Taskforce Centrum Oss), telefoon 14 0412

Aanmelden: Taskforce@oss.nl
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