Jaargang 4 - februari 2014
Symposium centrum Oss
Samen op zoek naar de kansen voor het centrum. Daar willen wij - de gemeente Oss en
het CMO - met betrokken ondernemers over praten tijdens een symposium op 31 maart
van 9.00 uur tot 13.00 uur. De locatie is hotel De Weverij. Deelname, inclusief
broodjeslunch, is gratis. Binnenkort ontvangt u persoonlijk de uitnodiging met de agenda
en de namen van de gastsprekers. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
Persbericht: Voorbereidingen Oss Fashionweek maart 2014 in volle gang
Terwijl de echte winter nog moet komen is de organisatie van de Oss Fashionweek
alweer hard aan het werk met alle voorbereidingen voor de Oss Fashionweek
voorjaarseditie die in de laatste week van maart georganiseerd wordt.
Gedurende de hele week worden er activiteiten georganiseerd in het centrum van Oss,
met de nadruk op het weekend van 29 en 30 maart. Dan zullen er op diverse plaatsen in
het centrum modeshows worden georganiseerd en wordt het centrum extra aangekleed
met pagodetenten waarin Young designers en Fashion gerelateerde bedrijven zich
kunnen presenteren. Kleine merken, ambachten, lichaamsverzorging en styling. “We zijn
juist op zoek naar jonge designers en bedrijven die zich onderscheiden”, aldus Debbie
Spelt. We willen het winkelend publiek echt verrassen en laten zien dat Oss op
modegebied serieus genomen kan worden. Waarom gaan winkelen in andere steden als
je in Oss een dergelijke grote diversiteit in modezaken kunt vinden? Waar in het centrum
zo’n mooie evenementen worden georganiseerd als bijvoorbeeld de Oss Fashionweek
maar ook andere evenementen als de Muziek Boulevard, Fantastival, het winterhuis en
nog veel meer?
Kortom, de organisatie van de Oss Fashionweek gaat er weer voor om een spetterend
evenement neer te zetten. Ben jij een Young designer, eigenaar van een klein merk of
Fashion gerelateerd bedrijf dat zich wil presenteren tijdens de Oss Fashionweek? Stuur
dan een e-mail naar: info@ossfashionweek.nl Binnenkort gaat de nieuwe website live
maar ook op social media als Facebook, twitter en pinterest zullen de voorbereidingen en
het programma van de Oss Fashionweek te volgen zijn.
Persbericht: Parkeren in Oss: duidelijke gebieden, zelfde tarieven
De gemeente Oss gaat de indeling van zones met betaald parkeren en parkeren met
vergunning aanpassen. Verschillende zones worden samengevoegd. Dit betekent dat
mensen die een parkeervergunning hebben in een groter gebied kunnen parkeren. Ook
kunnen hierdoor veel verkeersborden worden opgeruimd waardoor het straatbeeld netter
wordt.
In de zones waar nu alleen met een parkeervergunning geparkeerd mag worden, kunt u
straks tegen betaling van parkeergeld ook parkeren zonder vergunning. De zones voor
alleen vergunninghouders veranderen dus in zones met vergunningensysteem én betaald
parkeren. Uitzondering hierop is het Bergh Kwartier en de Goudmijnstraat. Hiervoor
gelden de regels die zijn vastgelegd tijdens de bouw van deze buurt. De veranderingen
gaan alleen over de regels en de indeling van de zones. De tarieven voor het betaald
parkeren worden dit jaar niet gewijzigd. Ook de tarieven voor een parkeervergunning
veranderen niet.
Vanaf 1 maart gaat de gemeente aan de slag met de aanpassingen op straat. Hebt u een
parkeervergunning? Dan krijgt u nog een brief met uitnodiging voor een inloopavond.
Tijdens deze inloopavond kunt u vragen stellen over de aanpassingen. Kijk voor meer
informatie op www.oss.nl/parkeren
Persbericht: Gemeente maakt centrum Oss kauwgomvrij
Begin januari 2014 is de gemeente in het centrum van Oss gestart met het weghalen
van kauwgomresten die op de grond zitten. Het weghalen van de kauwgom in het

centrum kost € 26.000. De gemeente heeft een subsidie ontvangen voor het aanpakken
van zwerfafval.
De subsidie komt van de organisatie ‘Nedvang’, die in 2012 een afspraak heeft gemaakt
met bedrijven die met verpakkingen te maken hebben. Zij hebben afgesproken dat deze
bedrijven vanaf 2013 tot en met 2022 ieder jaar samen een bedrag van € 20 miljoen
aan de Nederlandse gemeenten geven. Dit bedrag wordt verdeeld over het aantal
inwoners van Nederland en iedere gemeente kan haar eigen deel opvragen. De
gemeente mag zelf bepalen hoe ze dit geld inzetten om zwerfafval te bestrijden.
Wethouder Hoeksema: “Als wethouder Milieu ben ik erg blij dat de gemeente Oss
jaarlijks een subsidie krijgt voor de aanpak van zwerfafval. Een deel daarvan gebruiken
we dit jaar dus voor het weghalen van kauwgom in het centrum omdat de afbreektijd
van kauwgom 20 tot 25 jaar is. De kauwgom die op de straat valt, blijft hier dus erg lang
opgeplakt zitten. In het centrum van Oss zie je dit op veel plaatsen. We willen het
centrum weer schoon en netjes maken en gaan daarom de kauwgom verwijderen”.
Medio februari zal de klus geklaard zijn.

