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"Het college wil, conform de door de raad vastgestelde 
Structuurvisie  Stationsgebied Heerhugowaard,

het Stadshart meer in samenhang brengen met het Stationsgebied"

De Grote Kerk is het meest opvallend aanwezig op deze luchtfoto. Midden links het complex van verzorgingstehuis Sonne-
vanck en verpleegtehuis Vita Nova. Naast de kerk staan de voormalige gebouwen van de fraters. In het midden bovenaan is 
de voormalige tuin van het St. Nicolaasinstituut te zien. Daar is nu een stadspark. De straat in het midden (van boven naar 
beneden) is de Begijnenstraat, de straat links is de Arendsvlucht en de straat rechts de Koornstraat.

Meer weten over de geschiedenis van Oss 
en omgeving?

Loop eens binnen bij het Stadsarchief! 

Oude kranten en historische foto’s bekijken, historisch onder-
zoek doen, in je eigen geschiedenis duiken en je stamboom 
uitpluizen? Dat kan in het Stadsarchief. Het Stadsarchief is ge-
vestigd in een historisch pand in de Peperstraat, op nummer 
12, midden in het centrum van Oss. Openingstijden: dinsdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en donderdag van 
10.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis.

 
T 0412 629101
E-mail stadsarchief@oss.nl
www.stadsarchiefoss.nl

VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM 2020
Koornstraat en Begijnenstraat in
historisch perspectief

 Luchtfoto ca. 1966, collectie Stadsarchief Luchtfoto ca. 1985 door Flying Camera (Eindhoven), collectie Stadsarchief

De Begijnenstraat met rechts de parochie van de Grote Kerk (officieel paro-
chie Maria Onbevlekt Ontvangen) en daarnaast het St. Nicolaasinstituut 
van de fraters van Tilburg, waar sinds 1893 een internaat voor jongens 
was gevestigd.

De Begijnenstraat gezien vanaf de Torenstraat met rechts het St. Nicolaasinsti-
tuut.

Aan de Begijnenstraat, op de plaats van het huidige verzorgingshuis Vita Nova, 
was van 1913 tot 1961 het Sint Anna-ziekenhuis gehuisvest. Dit ziekenhuis was 
gesticht door de Zusters van Liefde. In de jaren zestig stichtten zij een nieuw 
ziekenhuis in de Ruwaard; in dit pand kwam een bejaardenhuis. Het pand is in 
1984 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Foto Daan Scholte, ca. 1964, collectie Stadsarchief.

Ansichtkaart ca. 1915, collectie Stadsarchief Ansichtkaart ca. 1952, collectie Stadsarchief

Overzichtsfoto van het centrum. In het midden staat de Grote Kerk, rechts daarvoor het inmiddels afgebroken fabriekscom-
plex van Philips. Dit was oorspronkelijk de margarinefabriek van Jurgens. Voor de nieuwbouw op die locatie is gekeken naar 
deze oude bebouwing; er is onder andere gekozen voor dezelfde vorm van de daken (zaagtanddaken) en voor een lange, 
dichte gevel. De witte vlek links in het midden is het Eikenboomgaardterrrein.

Ansichtkaart ca. 1908, collectie Stadsarchief

Rechts: Drie maal een blik op de tuin van
het St. Nicolaasinstituut

TOELICHTING VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM OSS 2020

Voor de inwoners van Oss en omgeving is het stadscentrum 
belangrijk. Om er boodschappen te doen in een supermarkt 
of op de weekmarkt, voor huishoudelijke artikelen en om 
kleding te kopen. Maar het centrum biedt ook andere zaken; 
op het gebied van cultuur (film, culturele vorming, theater), 
evenementen (Winterland, kermis) en horeca (café’s, restau-
rants) is in het Osse stadscentrum steeds meer te vinden. Ook 
wordt er in het stadscentrum door veel mensen gewerkt (o.a. 
kantoren, scholen, medische voorzieningen) en gewoond. 
Oss werkt aan een visie om het stadscentrum anno 2020 
nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners  en be-

woners uit de regio. Dat betekent dat in kaart wordt ge-
bracht welke wensen bezoekers  en ondernemers hebben 
voor de komende tien jaar. Met als doel het centrum steeds 
meer als ontmoetingsplek en voor vrije tijdsbesteding toe 
te rusten. Zo is duidelijk geworden dat een afgewogen mix 
van winkelen, vrije tijd, werken en wonen, in een aantrek-
kelijk ingerichte omgeving, belangrijk wordt gevonden.  
Daarnaast zijn zes plekken in het centrum grondig be-
keken om te bepalen wat die voor mogelijkheden bie-
den voor beter of nieuw gebruik in de komende jaren.  
Al deze verkenningen samen leiden tot een overzicht van ge-
wenste verbeteringen van het stadscentrum. Realisering van 
die verbeteringen vraagt veel tijd en geld van eigenaren, on-

dernemers en gemeente. Uitvoering van de plannen zal om 
die reden niet gelijktijdig plaats kunnen vinden.
De studies van het centrum krijgt u hier op posters gepresen-
teerd. Graag willen wij uw reactie op deze verkenningen vra-
gen. Uw reactie krijgt samen met de verkenningen een plaats 
in de ‘Visie dynamisch stadscentrum Oss 2020’. In het najaar 
van 2009 krijgen het college van Burgemeester en Wethou-
ders en de gemeenteraad dit alles aangeboden voor besluit-
vorming. Via krant en website houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 
Behalve dat u hier op deze posters kunt reageren, kunt u ook 
uw reactie en vragen sturen naar: stadscentrum@oss.nl of 
bellen met 0412 62 9911. Dank voor uw reactie!

voormalige groeikern
in de klei

voormalige industriestad
op het zand

voormalig esdorp
op het veen



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vanuit	het	station	loopt	een	vrouw	met	mij	mee	naar	het	
nieuwe	 winkelcentrum.	 Zij	 vertelt:	 ‘Heerhugowaard	 is	
vlees	noch	vis.	Deze	stad	bestaat	uit	dorpjes	die	opgevuld	
zijn.	 Ze	 proberen	 hier	 stadskernen	 te	 creëren:	 een	
stadsplein	 en	 een	 uitgaansgebied,	 maar	 een	 oud	 huis	
heeft	geschiedenis,	en	dat	hebben	deze	kernen	niet.’	Ik	
mis	 sfeer,	 intimiteit,	 groen,	 bomen,	 bankjes	 en	
straatmuzikanten	 op	 de	 route	 naar	 en	 in	 het	
winkelgebied	 zelf.	 Het	 is	 onduidelijk	waar	 de	 ingang	 is	
van	 dit	 centrum.	 Als	 ik	 ontwerper	 was	 zou	 ik	 het	 wel	
weten.	 ‘Zie	 je	 achter	 dat	 bosje,	 daar	 ligt	 een	 heel	
ongezellig	parkeerterrein	en	daarachter	dus	dat	nieuwe	
winkelcentrum.	 Dat	 snap	 je	 toch	 niet,	 	 dat	 ze	 dat	 zo	
kunnen	 aanleggen?’	 De	 Heerhugowaarder	 bestaat	
eigenlijk	 niet.	 Kijk	maar	 naar	 het	Gemeentehuis,	 dat	 is	
ook	 niks.	 Het	 is	 een	 mengelmoes	 van	 mensen	 uit	
Amsterdam,	Zaandam	tot	West	Friezen	die	hier	wonen.	
Vroeger	 woonde	 hier	 rijke	 Amsterdammers	 in	 mooie	
boerderijen.	De	houding	van	de	mensen	is	als	‘leven	laten	
leven’.	De	 inwoners	zijn	wel	begaan	met	elkaar	en	met	
hun	stad,	ook	al	 is	het	zielloos.	‘Er	zijn	genoeg	ontmoetingsplekken	en	verenigingen.	Ik	heb	er	geen	
behoefte	aan,	want	ik	ben	liever	op	mezelf…’	
	
Ik	 kom	 aan	 bij	 een	 terras,	 bestel	 een	 cappuccino	 en	 raak	 in	 gesprek	 met	 Norbert	 Smit,	 de	
bedrijfsleider/eigenaar.	 Ik	 vraag	 hem	 wat	 hij	 van	 de	 binnenstad	 van	 Heerhugowaard	 vindt	 en	 hij	



antwoord	lachend:	‘Welke	binnenstad?	Er	 is	hier	geen	centrum.	Dit	nieuwe	winkelgebied	is	vijf	 jaar	
oud	 en	 moet	 nog	 een	 ziel	 krijgen.	 Heerhugowaard	 is	 opgebouwd	 uit	 oude	 dorpskernen	 of	
buurtschappen.	Daaromheen	ligt	een	schil	van	forenzenwijken,	waar	veel	jonge	gezinnen	wonen	die	
vroeg	 in	 de	 ochtend	 vertrekken	 en	 pas	 ’s	 avonds	 weer	 terugkeren.	 Dit	 schijnt	 wel	 het	 grootste	
winkelcentrum	van	Noord-Holland	te	zijn,	dus	er	komen	wel	ook	veel	mensen	winkelen	van	buiten.	
Het	centrum	van	Alkmaar	en	Schagen	bijvoorbeeld	zijn	echter	concurrerend,	want	hebben	een	oude	
en	veel	sfeervollere	binnenstad.’		
	
Hij	 vertelt	 verder:	 ‘Er	 zijn	 hier	 wel	 veel	 actieve	
verenigingen	 en	 grote	 sociale	 netwerken.	
Heerhugowaarders	 zijn	 bovendien	 harde	 werkers.	 Wat	
betreft	de	leegstand	hier:	de	gemeente	is	wel	bezig	om	de	
pop-up	 stores	 aan	 te	 trekken	 bijvoorbeeld,	 maar	 alles	
gebeurt	nog	wat	teveel	top-down	en	dan	slaat	het	minder	
goed	aan.	Heerhugowaard	lijdt	onder	het	imago.	De	stad	
wordt	 vooral	 geassocieerd	 met	 nieuwbouw,	 niet	 met	
gezelligheid.	En	er	is	weinig	trots!	Je	zegt	vertelt	buiten	je	
stad	niet	als	eerste	dat	 je	uit	Heerhugowaard	komt,	dan	
krijg	 je	meteen	een	stempel	opgedrukt.	Terwijl	het	 toch	
goed	 wonen	 is	 hier,	 met	 de	 polders	 om	 ons	 heen.	 Het	
heeft	gewoon	geen	‘merk’	waar	bijvoorbeeld	toeristen	op	
af	 zouden	 komen.	 Er	 wordt	 ingezet	 op	 groen,	 energie,	
duurzaamheid,	 stad	van	de	zon,	architectuur.	En	dit	 zou	
nog	meer	versterkt	kunnen	worden.	Ik	zou	het	zelf	vooral	
als	 “de	 nieuwe	 stad”	 promoten,	 zoals	 Rotterdam	 ten	
opzichte	van	Amsterdam.	 In	de	voormalige	dorpskernen	
zoals	 “Het	 Kruis”	 en	 “De	 Noord”	 wonen	 nog	
oorspronkelijke	bewoners.	Deze	zeggen	niet:	“Ik	kom	uit	Heerhugowaard”,	maar	nog	steeds:	“Ik	kom	
uit	 ‘Het	 Kruis’	 of	 ‘De	 Noord’”.	 Deze	 mensen	 zijn	 soms	 wat	 stug	 en	 boers.	 We	 hebben	 een	
ondernemersvereniging	hier	op	het	Coolplein,	en	daarmee	organiseren	wij	gezamenlijk	activiteiten	en	
evenementen	 en	 overtuigen	 we	 gezamenlijk	 de	 gemeente	 dat	 er	 meer	 in	 groen	 moet	 worden	
geïnvesteerd,	bijvoorbeeld.	Zie	je	die	twee	grasveldjes?	Daar	hebben	wij	voor	gezorgd.	Dat	ziet	er	toch	
meteen	gezelliger	op	dit	plein	van	beton,	asfalt	en	tegels?	Dit	heeft	meteen	effect.	Het	kost	ons	als	
ondernemers	best	veel	tijd	en	is	er	weinig	budget,	dus	het	zou	fijn	zijn	als	de	Gemeente	nog	meer	zou	
helpen	om	te	investeren	in	de	aankleding	van	dit	plein.’	
	
Ik	 vraag	 Norbert	 wie	 ik	 nog	 moet	 ontmoeten	 en	 hij	 geeft	 mij	 een	 aantal	 namen	 van	 collega	
ondernemers	en	van	de	directrice	van	het	Theater	aan	het	Coolplein.	Dit	blijkt	Eva	Middelhof	te	zijn,	
mijn	voormalige	collega	cultuurverkenner	van	het	Amsterdams	Fonds	voor	de	Kunst.	Ik	schrijf	haar	via	
Facebook	een	berichtje	dat	ik	door	haar	stad	loop	en	haar	graag	ontmoet.	
	
Op	het	Coolplein	ontmoet	ik	twee	jongens	die	net	op	een	scooter	stappen	om	weg	te	rijden.	Ik	vraag	
wat	zij	vinden	van	Heerhugowaard.	‘Niet	fijn,’	zegt	Pim,	‘er	is	namelijk	helemaal	niets	te	doen	hier	voor	
jongeren.	We	missen	uitgaansclubs	die	langer	en	vaker	open	zijn.	Alleen	in	Amsterdam	is	het	leuk.	Ze	
zouden	Heerhugowaard	veel	meer	op	de	kaart	moeten	zetten,	met	een	goed	uitgaansgebied.’	Maar	
dit	wordt	lastig	gevonden	in	verband	met	geluidsoverlast.	Gelukkig	is	‘De	Tempel’	weer	open.	Dit	 is	
een	discotheek	voor	jongeren,	maar	wat	verder	weg	uit	het	centrum.	Ik	vraag	Pim	en	Bo	of	zij	zelf	geen	
ideëen	hebben	om	hun	eigen	stad	fijner	te	maken.	‘Ja	hoor,	dat	hebben	wij	wel.	Wij	zouden	heel	graag	
een	pand	willen	waarin	wij	een	“Shisha	lounge”	zouden	kunnen	openen.	Maar	ja,	dan	heb	je	geld	nodig	
en	op	die	manier	komen	wij	natuurlijk	nooit	aan	een	pand.‘	Ik	vraag	ze	wat	het	de	stad	zou	kunnen	
opleveren	 als	 zij	wel	 een	 pand	 zouden	 krijgen.	 Ze	 antwoorden:	 ‘Omdat	 er	 zo	weinig	 te	 doen	 is	 in	
Heerhugowaard	 voor	 jongeren,	 behalve	 de	 bowlingbaan,	 hangen	 veel	 jongeren	 op	 straat	 en	



veroorzaken	veel	overlast.	Wij	kennen	ze	allemaal	onder	andere	van	school,	en	wij	weten	dat	deze	
jongens	al	dolgelukkig	zouden	zijn	met	gewoon	een	plek	om	te	ontspannen	 in	plaats	van	buiten	te	
hangen.	 Daardoor	 ontstaan	 er	 problemen,	 puur	 uit	 verveling.	 Als	 wij	 ze	 een	 plek	 zouden	 kunnen	
bieden,	 dan	 weten	 wij	 zeker	 dat	 niemand	
problemen	gaat	maken,	omdat	we	allemaal	
vrienden	 zijn.’	 Ik	 vraag	 ze	 wat	 ze	 in	 het	
dagelijks	 leven	 doen.	 De	 een	 is	 bijna	 klaar	
met	 een	 bouwopleiding	 en	 de	 ander	 gaat	
beginnen	en	wil	kok	worden.	Ik	zeg	tegen	ze:	
‘Dit	 is	 toch	 een	 ideale	 combinatie	 voor	 het	
beginnen	van	een	eigen	lounge!?’	Ze	knikken	
enthousiast.	‘Als	ik	nou	de	ambtenaren	weet	
te	 overtuigen	 om	 jullie	 en	 plek	 te	 geven,	
zouden	 jullie	 er	 dan	 voor	 gaan?’	 vraag	 ik.	
‘Reken	 maar	 mevrouw,	 dan	 beginnen	 wij	
morgen.	 We	 hebben	 dan	 alleen	 wel	 geld	
nodig	 voor	 de	 inrichting.’	 Ik	 zeg:	 ‘Ach,	 dan	
gaan	jullie	toch	met	al	die	vrienden	naar	de	
kringloopwinkel	en	richten	jullie	het	creatief	in?’	‘Ah,	wat	een	goed	idee	mevrouw,	dat	kan	natuurlijk	
ook.’	‘Maar	gaan	jullie	niet	na	de	opleiding	Heerhugowaard	verlaten?’	vraag	ik	nog:	‘Welnee,	waarom	
zouden	wij?	Het	leven	in	Heerhugowaard	is	prima,	lekker	rustig!’		
	
Ik	beloof	het	 idee	 van	Pim	en	Bo	met	de	ambtenaren	 te	delen	en	 contact	met	 ze	 te	 zoeken	als	 ik	
mogelijkheden	 zie.	 Inmiddels	 schrijft	 directrice	 Eva	 van	 het	 Theater	 mij	 terug	 dat	 zij	 een	
jongerenfestival	aan	het	opzetten	zijn	en	zegt:	‘Stuur	maar	door,	die	jongeren...’	
	
Als	 ik	 het	 overdekte	 winkelcentrum	 in	 loop,	 word	 ik	 aangesproken	 door	 een	 meisje	 van	 de	
dierenbescherming.	Ik	beantwoord	keurig	haar	vragen,	maar	op	het	moment	dat	zij	mij	lid	wil	maken	
van	de	dierenbescherming	begin	ik	haar	vragen	te	stellen.	‘Wat	is	jouw	indruk	van	Heerhugowaard?’	
‘Nou,	aan	het	begin	van	dit	winkelcentrum	zag	ik	een	bordje	met:	“scootmobiels	langzaam	rijden”	en	
dat	 is	 ongeveer	wel	 de	 indruk	die	 ik	 van	deze	 stad	heb.’	 Zegt	 ze	 lachend.	 ‘Een	 stad	met	 heel	 veel	
ouderen	en	dit	bordje	zegt	genoeg,	toch?	Het	voelt	alsof	ik	in	een	dorp	sta.’		

Haar	collega	haakt	aan	en	zegt:	‘Toen	ik	hier	aankwam	vanuit	Amsterdam	en	de	kiosk	binnenliep	op	
het	station,	waar	twintig	jaar	oude	kleedjes	lagen,	wist	ik	genoeg.	Er	staan	hier	veel	flats	en	ik	ervaar	
het	als	een	bejaardenstad.	Ik	vind	ze	ook	een	beetje	nukkig	hier,	en	de	mensen	schrikken	een	beetje	



als	we	 ze	 aanspreken.	 Als	 het	 aan	mij	 ligt	 zou	 ik	 hier	 ook	 nooit	 gaan	 shoppen.	 Ik	 zie	 geen	 enkele	
bijzondere	winkels,	alleen	de	standaard	Etos,	Blokker	en	Hema.’	
	
Ik	loop	het	winkelcentrum	uit	en	spreek	een	man	aan,	die	zijn	flessen	staat	weg	te	gooien.	Zijn	naam	
is	Emile	Piek.	‘Hoe	vindt	u	het	hier	in	Heerhugowaard?’	vraag	ik	hem.		

‘Ik	 woon	 hier	 al	 sinds	 ’71,	 de	 huizen	 waren	 toen	 nog	
betaalbaar,	terwijl	Haarlem	al	erg	duur	was	in	die	tijd.	Het	
is	prettig	 leven.	 Je	hebt	alles	hier.	 Ik	ben	vrijwilliger	van	
het	 Poldermuseum	 en	 zit	 in	 de	
tentoonstellingscommissie.	 Dat	 vind	 ik	 erg	 leuk	 om	 te	
doen.	En	ik	geef	soms	jongeren	schaakles.	Er	wonen	hier	
veel	 ouderen	 en	 zijn	 er	 veel	 actieve	 verenigingen	 en	
mensen	die	zich	inzetten	voor	Heerhugowaard.’	Ik	vraag	
hem	wat	 er	 kan	 verbeteren	 in	 het	winkelgebied.	 ‘Ik	 zie	
vaak	gevaarlijke	situaties,	vrachtwagens	die	komen	lossen	
en	 dan	 vlak	 langs	 de	winkels	 rijden	 en	 achteruit	 rijden.	

Bovendien	zijn	er	geen	duidelijke	fietspaden,	waardoor	de	wandelaars	en	fietsers	door	elkaar	heen	
gaan.	 Ik	zie	ook	veel	 leegstand,	maar	er	zijn	ook	veel	regels.	Het	 is	daardoor	niet	makkelijk	om	een	
initiatief	te	nemen.	 Ik	heb	wel	eens	gevraagd	of	wij	posters	mochten	ophangen	in	een	 leegstaande	
winkel	van	ons	Poldermuseum,	maar	dat	stuitte	meteen	op	bezwaren.’	Volgens	mij	zou	dat	heel	goed	
werken:	een	winkel	gebruiken	voor	alle	verenigingen	in	Heerhugowaard,	die	dan	publiciteit	kunnen	
maken.		
	
Even	 verderop	 spreek	 ik	 een	man	 die	 een	 ijsje	 eet.	 Hij	
vertelt:	 ‘Ik	verhuisde	 in	 ’81	vanuit	Amsterdam	met	mijn	
vrouw	en	kinderen	naar	Heerhugowaard,	maar	bleef	nog	
jarenlang	 in	 Amsterdam	 werken.	 Voor	 kinderen	 is	 het	
heerlijk	 om	 hier	 op	 te	 groeien,	 zij	 kwamen	 vroeger	
regelmatig	 thuis	 met	 modder	 aan	 hun	 broeken.	 Dan	
waren	ze	weer	de	polder	in	geweest.	Je	kan	hier	vandaan	
gewoon	op	de	 fiets	naar	Schoorl,	prachtige	stranden	en	
zee.	Je	hebt	hier	alles:	polder,	heide	en	bos.	Je	bent	ook	
in	twinitg	minuten	op	Texel	met	de	boot.	Deze	binnenstad	
is	 helemaal	 niks.	 Het	 is	 een	 dorp.	 Dat	 was	 vroeger	 het	
stadhuis,	daar	zijn	nu	woningen	in	gemaakt.	Er	is	veel	leegstand	in	dit	oude	winkelcentrum.	Mensen	
gaan	naar	de	grote	steden	om	te	winkelen.	Hier	ben	je	voor	de	stilte	en	rust.	Mensen	doen	veel	samen,	
kennen	elkaar	allemaal.	Zo	organiseren	mijn	kinderen	gewoon	bij	elkaar	thuis	muziekavonden.	Het	is	
hier	 helemaal	 niet	 nodig	 om	 buurtbarbeques	 te	 organiseren	 of	 ontmoetingsplekken	 te	 hebben.	
Iedereen	kent	elkaar	en	weet	elkaar	te	vinden.	Er	zijn	goede	scholen,	en	ook	vervolgonderwijs	in	de	
buurt.	Dus	 jongeren	kunnen	gewoon	thuis	blijven	wonen.	 Ik	hoor	ook	zelden	dat	mensen	hier	weg	
gaan.	De	generatie	mensen	die	hier	 is	 komen	wonen	 in	
onze	tijd,	woont	er	nog	allemaal.’		
	
Als	 laatste	 vertelt	 een	 jonge	 jongen	 op	 een	 scooter	mij	
over	 zijn	 wensen	 voor	 Heerhugowaard:	 ‘Ik	 vind	 dat	
Heerhugowaard	 meer	 kleine	 kroegjes	 zou	 moeten	
hebben.’	zegt	hij.	‘Net	als	in	een	echte	stad,	maar	dan	in	
het	 klein.	Dat	 je	meer	 keus	hebt	en	dat	de	kroegjes	elk	
weekend	tot	laat	open	zijn.	Nu	hebben	wij	alleen	de	keuze	
tussen	Marlaine	en	De	Tempel...’	
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Loop eens binnen bij het Stadsarchief! 

Oude kranten en historische foto’s bekijken, historisch onder-
zoek doen, in je eigen geschiedenis duiken en je stamboom 
uitpluizen? Dat kan in het Stadsarchief. Het Stadsarchief is ge-
vestigd in een historisch pand in de Peperstraat, op nummer 
12, midden in het centrum van Oss. Openingstijden: dinsdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en donderdag van 
10.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis.

 
T 0412 629101
E-mail stadsarchief@oss.nl
www.stadsarchiefoss.nl

VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM 2020
Koornstraat en Begijnenstraat in
historisch perspectief

 Luchtfoto ca. 1966, collectie Stadsarchief Luchtfoto ca. 1985 door Flying Camera (Eindhoven), collectie Stadsarchief

De Begijnenstraat met rechts de parochie van de Grote Kerk (officieel paro-
chie Maria Onbevlekt Ontvangen) en daarnaast het St. Nicolaasinstituut 
van de fraters van Tilburg, waar sinds 1893 een internaat voor jongens 
was gevestigd.

De Begijnenstraat gezien vanaf de Torenstraat met rechts het St. Nicolaasinsti-
tuut.

Aan de Begijnenstraat, op de plaats van het huidige verzorgingshuis Vita Nova, 
was van 1913 tot 1961 het Sint Anna-ziekenhuis gehuisvest. Dit ziekenhuis was 
gesticht door de Zusters van Liefde. In de jaren zestig stichtten zij een nieuw 
ziekenhuis in de Ruwaard; in dit pand kwam een bejaardenhuis. Het pand is in 
1984 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Foto Daan Scholte, ca. 1964, collectie Stadsarchief.

Ansichtkaart ca. 1915, collectie Stadsarchief Ansichtkaart ca. 1952, collectie Stadsarchief

Overzichtsfoto van het centrum. In het midden staat de Grote Kerk, rechts daarvoor het inmiddels afgebroken fabriekscom-
plex van Philips. Dit was oorspronkelijk de margarinefabriek van Jurgens. Voor de nieuwbouw op die locatie is gekeken naar 
deze oude bebouwing; er is onder andere gekozen voor dezelfde vorm van de daken (zaagtanddaken) en voor een lange, 
dichte gevel. De witte vlek links in het midden is het Eikenboomgaardterrrein.

Ansichtkaart ca. 1908, collectie Stadsarchief

Rechts: Drie maal een blik op de tuin van
het St. Nicolaasinstituut

TOELICHTING VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM OSS 2020

Voor de inwoners van Oss en omgeving is het stadscentrum 
belangrijk. Om er boodschappen te doen in een supermarkt 
of op de weekmarkt, voor huishoudelijke artikelen en om 
kleding te kopen. Maar het centrum biedt ook andere zaken; 
op het gebied van cultuur (film, culturele vorming, theater), 
evenementen (Winterland, kermis) en horeca (café’s, restau-
rants) is in het Osse stadscentrum steeds meer te vinden. Ook 
wordt er in het stadscentrum door veel mensen gewerkt (o.a. 
kantoren, scholen, medische voorzieningen) en gewoond. 
Oss werkt aan een visie om het stadscentrum anno 2020 
nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners  en be-

woners uit de regio. Dat betekent dat in kaart wordt ge-
bracht welke wensen bezoekers  en ondernemers hebben 
voor de komende tien jaar. Met als doel het centrum steeds 
meer als ontmoetingsplek en voor vrije tijdsbesteding toe 
te rusten. Zo is duidelijk geworden dat een afgewogen mix 
van winkelen, vrije tijd, werken en wonen, in een aantrek-
kelijk ingerichte omgeving, belangrijk wordt gevonden.  
Daarnaast zijn zes plekken in het centrum grondig be-
keken om te bepalen wat die voor mogelijkheden bie-
den voor beter of nieuw gebruik in de komende jaren.  
Al deze verkenningen samen leiden tot een overzicht van ge-
wenste verbeteringen van het stadscentrum. Realisering van 
die verbeteringen vraagt veel tijd en geld van eigenaren, on-

dernemers en gemeente. Uitvoering van de plannen zal om 
die reden niet gelijktijdig plaats kunnen vinden.
De studies van het centrum krijgt u hier op posters gepresen-
teerd. Graag willen wij uw reactie op deze verkenningen vra-
gen. Uw reactie krijgt samen met de verkenningen een plaats 
in de ‘Visie dynamisch stadscentrum Oss 2020’. In het najaar 
van 2009 krijgen het college van Burgemeester en Wethou-
ders en de gemeenteraad dit alles aangeboden voor besluit-
vorming. Via krant en website houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 
Behalve dat u hier op deze posters kunt reageren, kunt u ook 
uw reactie en vragen sturen naar: stadscentrum@oss.nl of 
bellen met 0412 62 9911. Dank voor uw reactie!

voormalige groeikern
in de klei

voormalige industriestad
op het zand

voormalig esdorp
op het veen



Op	 het	 stadhuis	 van	 Emmen	 ontmoeten	 wij	 ambtenaar	 Martijn	 Prent	 en	 horen	 wij	 over	 de	
toekomstplannen	 voor	 de	 binnenstad,	 de	 leegstand	 en	 het	 'Dierenpark	 zonder	 dieren'	 dat	 nu	
'Mensenpark'	wordt	genoemd.	Dit	fascineert	mij	zeer.	Ik	ga	er	heen	wandelen	en	onderweg	en	in	het	
park	de	mensen	die	 ik	ontmoet	vragen	naar	hun	 ideeën	voor	dit	park	en	de	stad.	Op	zoek	naar	de	
kwartiermakers	van	Emmen.	
	
Ik	vraag	de	weg	naar	de	Hoofdstraat	en	het	voormalig	dierenpark	aan	een	jonge	jongen.	Hij	loopt	een	
stukje	met	mij	mee	en	vertelt	over	zijn	jeugd	in	Emmen.	Hij	is	er	geboren	en	is	trots	op	zijn	stad,	maar	
er	 is	 wel	 weinig	 te	 doen	 voor	 jongeren.	 ‘Een	
poolcentrum,	een	aantal	cafés	en	dat	is	het	wel.’	
Vertelt	hij.	‘Mensen	zijn	heel	open,	vriendelijk	en	
lekker	 relaxed.	 Er	 zijn	 ook	 veel	 initiatieven,	 van	
kookevenementen	 tot	 festivals.	 Niet	 erg	 groot	
allemaal	 maar	 wel	 leuk.	 Wij	 hadden	 met	 een	
aantal	 jongeren	een	eigen	skateplek	en	toen	dat	
moest	 verdwijnen	 hebben	 wij	 zelf	 met	 de	
gemeente	 geregeld	 dat	 wij	 een	 eigen	
skateparkje/ontmoetingsplek	 kregen.	 Maar	
omdat	deze	locatie	veel	minder	besloten	is	voelen	
wij	 er	 ons	 minder	 thuis.	 Het	 heeft	 ons	 wel	 een	
goed	 gevoel	 gegeven	 dat	 wij	 als	 groep	 in	 staat	
waren	dit	zelf	te	kunnen	regelen.	Ik	ken	dan	ook	best	veel	mensen	die	bereid	zouden	zijn	om	meer	te	
doen	voor	Emmen.	Als	je	wil	dan	kan	ik	je	hun	namen	en	telefoonnummers	geven.’	

	
Vlak	bij	de	 ingang	van	het	voormalig	dierenpark	raak	 ik	 in	gesprek	met	een	 jong	stel.	Ze	blijken	uit	

Polen	 te	 komen	 en	 de	 jongen	 vertelt	 dat	 hij	
vrachtwagenchauffeur	 is	 en	 regelmatig	 voor	 zijn	
werk	 in	 Emmen	komt.	Als	 ik	 vraag	of	 zij	 het	 een	
prettige	 stad	vinden,	 knikken	 zij	 enthousiast	met	
hun	hoofd.	‘Waarom?’,	vraag	ik.	‘Omdat	het	heel	
rustig	 is,	 er	 mooie	 winkels	 zijn,	 de	mensen	 heel	
vriendelijk	 en	 het	 is	 fijn	 om	 door	 het	 oude	
dierenpark	 te	 wandelen’.	 Ze	 ervaren	 Emmen	 als	
een	vakantiestad	en	voelen	zich	er	thuis.		
	
Ik	 loop	 door	 en	 tref	 bij	 de	 ingang	 van	 het	
dierenpark	 een	 gezin	 aan	 dat	 ook	 net	 het	 park	
inwandelt.	 Ik	 vraag	 wat	 ze	 van	 Emmen	 vinden.	



‘Prettig,	niet	spectaculair.	Het	is	even	zoeken	wat	er	te	doen	is	en	waar	je	moet	zijn.	Maar	als	je	dat	
eenmaal	weet	dan	is	het	een	prima	stad	om	te	zijn	met	het	gezin.’	Ze	blijken	in	een	vakantiehuisje	in	
de	buurt	te	verblijven	en	zijn	naar	Emmen	gekomen	om	het	oude	dierenpark	te	bezoeken.	Als	ik	aan	
ze	vraag	of	zij	ideeën	hebben	voor	de	invulling	van	dit	dierenpark	roepen	ze	direct	enthousiast	door	
elkaar:	‘Een	Bed	and	Breakfast	in	de	nijlpaardenhokken,	hoe	fantastisch	zou	dat	wel	niet	zijn!	Of	een	
klimpark	op	het	apeneiland’,	 ‘Bootjes	op	het	water’,	 ‘Pantertje	 spelen	 in	de	 lege	hokken!’	 zegt	het	
kleine	mannetje.	

	
Een	ouder	stel	met	man	in	rolstoel	komt	net	het	park	uit	gewandeld.	Ik	vraag	ze	wat	hun	indruk	is	van	
Emmen.	‘Vroeger	was	het	een	dorp.	Inmiddels	is	het	groter	geworden,	maar	nog	altijd	gezellig!	Alleen	
staan	er	wel	veel	winkels	leeg	en	dat	geeft	een	vervallen	indruk.	In	Coevorden	en	Hogeveen	zijn	nu	ook	
veel	goede	winkels	dus	mensen	komen	minder	naar	Emmen	toe	om	te	winkelen.’	Of	zij	ideeën	hebben	
voor	het	dierenpark	zonder	dieren?	‘Gewoon	zo	laten,	het	is	heerlijk	om	doorheen	te	wandelen.	Er	zou	
wel	een	restaurantje	moeten	komen	waar	je	lekker	koffie	kan	drinken.	En	wellicht	een	kinderboerderij	
voor	gezinnen.’	



	
	
Direct	bij	binnenkomst	ontmoet	ik	een	kunstenares	met	haar	man	en	hond.	Zij	vinden	het	centrum	van	
Emmen	leuker	geworden.	Vroeger	was	het	veel	doodser.	‘Er	zijn	nu	ook	veel	leuke	evenementen	zoals	
het	Festival	C’est	La	Vie,	een	straattheater,	muziekfestival.	En	er	is	een	vlindermarkt,	een	combinatie	
van	kofferbakverkoop	en	braderie.	Wij	komen	niet	uit	Emmen	zelf	maar	hebben	hier	in	de	buurt	een	
vakantiehuisje.	Wij	weten	dus	niet	of	er	veel	initiatiefnemers	zijn,	maar	dat	gevoel	hebben	wij	wel.	Er	
is	namelijk	een	hoop	te	doen	in	deze	stad.	Wij	hebben	gehoord	dat	ze	van	dit	dierenpark	een	stadspark	
willen	maken.	Ze	kunnen	het	beter	gewoon	laten	als	het	is,	want	het	is	prachtig.	Alleen	moet	het	groen	
wel	onderhouden	worden,	het	gaat	nu	flink	achteruit.	En	in	de	lege	paviljoentjes	kun	je	fantastische	
dingen	doen,	 zoals	muziekevenementen	 in	de	open	 lucht	organiseren,	horeca,	 ateliers,	 er	 kan	een	
kunstpark	 van	 gemaakt	 worden.’	 ‘Oh	 ja,	 dat	 lijkt	 mij	 mooi,’	 zegt	 de	 kunstenares,	 ‘een	 beeldend	
kunstpark	met	geluid	en	beeld.	Als	ik	hier	zou	wonen	dan	zou	ik	hier	zeker	initiatiefnemen.	Zelf	maak	
ik	kunst	van	karton,	fotografeer	en	schrijf	gedichten.’	

	
Even	 verderop	 kom	 ik	 een	 groepje	 wandelaars	 tegen.	 ‘Wij	 wandelen	 hier	 regelmatig	 tijdens	 onze	
lunchpauze.	Wat	ons	betreft	moet	het	park	gewoon	zo	blijven	als	het	is.	Alleen	iets	van	horeca	zou	fijn	
zijn,	en	kunst	en	cultuur	is	ook	altijd	welkom.	Wij	zouden	het	vooral	aan	de	mensen	van	Emmen	zelf	
overlaten	wat	zij	hier	willen.	Er	zijn	inmiddels	zoveel	mensen	die	hier	van	dit	park	genieten	en	die	er	
een	band	mee	hebben.’	
	
Aan	 twee	 jonge	 jongens	 die	 door	 het	 park	 lopen	 vraag	 ik	 of	 zij	 ideeën	 hebben.	 De	 een	 blijkt	
dierenverzorger	 te	 zijn	 en	 zegt:	 ‘Ik	 zou	 de	 dieren	 weer	 terugbrengen	 hier.’	 De	 ander	 haalt	 zijn	
schouders	op	en	zegt	niets.	
	



	
Ik	 kom	 drie	 mannen	 tegen	 die	 van	 woningcorporatie	 Domesta	 blijken	 te	 zijn.	 Ik	 vraag	 hen	 of	 zij	
stadmakers	kennen	in	Emmen.	Zij	vertellen	mij	over	het	initiatief	‘Growing	Workplace’.	Daar	blijken	
veel	jonge	ondernemers	te	werken	die	concepten	ontwikkelen	voor	leegstaande	winkelpanden,	een	
plan	hebben	voor	het	bouwen	van	tiny	houses,	etc.	Ook	de	eigenaar	van	Paris2day	in	het	voormalig	
V&D-gebouw	 moet	 ik	 ontmoeten	 volgens	 hen.	 Tenslotte	 maken	 ze	 nog	 een	 compliment	 naar	 de	
Gemeente.	Ze	vinden	dat	de	ambtenaren	en	wethouders	het	goed	doen	in	hun	stad.	Ook	mag	ik	ze	
altijd	 bellen	 als	 ik	 nog	meer	 initiatiefnemers	 zoek.	 Ik	 noteer	 hun	 telefoonnummers	 en	 loop	 weer	
verder.	

	
De	beheerders	van	het	park	vertellen	mij	dat	de	mooie	grote	kas	vol	bijzondere	planten	gesloten	is	
sinds	er	door	jongeren	vernielingen	zijn	aangericht.	Gelukkig	is	er	sinds	het	park	open	is	gesteld	voor	
alle	bewoners	minder	overlast.	‘Bewoners	houden	elkaar	nu	meer	in	de	gaten.	Wel	zijn	er	nog	groepjes	



jongeren	die	op	bankjes	alcohol	zitten	te	drinken	en	vragen	wij	deze	regelmatig	om	weg	te	gaan	omdat	
ze	de	rust	verstoren	van	de	gezinnen	met	jonge	kinderen.	Daarnaast	zijn	er	heel	veel	jongeren	die	hier	
komen	in	verband	met	het	Pokémon	spel.	Er	blijken	hier	bijzondere	Pokémons	te	zitten.’	
	
Bij	 de	 uitgang	 van	 het	 park	 spreek	 ik	 nog	 een	 echtpaar	 waarvan	 de	 man	 overduidelijk	 een	 ras	
Amsterdammer	 is.	 Dat	 blijkt	 inderdaad	 te	 kloppen.	 Ze	 komen	 oorspronkelijk	 uit	 de	 Jordaan,	maar	
wonen	al	jaren	in	Purmerend.	Volgens	hen	zijn	de	mensen	in	Emmen	zeer	vriendelijk.	‘Daar	kunnen	de	
Amsterdammers	 een	 puntje	 aan	 zuigen’.	 Ze	 vinden	 het	 dierenpark	 prachtig,	 maar	 het	 moet	 wel	
onderhouden	worden.	‘Dit	dierenpark	hoort	bij	Emmen,	heeft	een	lange	geschiedenis	dus	moet	niet	
zomaar	worden	weg	gegeven	aan	projectontwikkelaars.	Er	zou	een	informatiecentrum	moeten	komen	
over	de	geschiedenis	van	dit	park	met	veel	foto’s	van	hoe	het	vroeger	was.	Daar	kan	dan	ook	een	terras	
bij	gemaakt	worden	en	de	bezoekers	doorverwezen	naar	het	nieuwe	dierenpark.’		

	
Tenslotte	ontmoet	ik	nog	een	medewerker	van	het	Oosters	Centrum	Drenthe	dat	gevestigd	is	in	een	
van	de	gebouwen	rond	de	entree.	Volgens	deze	vrouw	gebeurt	er	al	best	wel	het	een	en	ander	in	het	
dierenpark.	Zo	organiseerden	de	tijdelijke	huurders	van	de	leegstaande	panden	al	een	Ibizafestival	dat	
een	 groot	 succes	 was,	 er	 heeft	 een	 stadsbarbecue	 plaatsgevonden	 en	 kleine	 openluchtconcerten.	
‘Maar	alles	gaat	zo	ontzettend	traag	hier,’	vertelt	ze,	‘zo	zouden	deze	hekken	voor	onze	ingang	al	lang	
verwijderd	zijn	maar	dat	is	nog	steeds	niet	gebeurd,	waardoor	ons	centrum	slecht	toegankelijk	is	en	er	
onaantrekkelijk	 uitziet	 van	 buiten.	 De	 gemeente	 heeft	 een	 oproep	 gedaan	 aan	 de	 bewoners	 van	
Emmen	om	met	ideeën	te	komen	voor	het	park,	maar	de	vele	mensen	die	een	plan	instuurden,	hebben	
nooit	een	reactie	ontvangen.	Wij	als	tijdelijke	huurders	zouden	ook	veel	meer	willen	organiseren	hier	
in	het	park,	maar	het	lijkt	wel	alsof	er	continue	een	rem	op	wordt	gezet.	Ze	komen	er	zelf	gewoon	niet	
uit	wat	ze	met	het	park	willen	daar	bij	de	gemeente.	Heel	erg	zonde	vind	ik	dat!’	
	
	



	
Ik	loop	het	park	uit	en	besluit	de	ondernemers	van	Growing	Workplace	op	te	zoeken.	Daar	tref	ik	de	
initiatiefnemer	 aan	 en	 raken	 we	 lang	 in	 gesprek	 over	 Emmen,	 de	 leegstand	 in	 de	 binnenstad,	 de	
stadmakers,	 hun	 successen,	 maar	 ook	 dilemma’s,	 de	 kloof	 tussen	 wat	 zij	 willen	 en	 doen	 en	 de	
ambtenaren	die	dat	niet	altijd	goed	begrijpen,	ondersteunen	of	waarderen.	Er	gaat	een	grote	energie	
en	ondernemingskracht	uit	van	deze	jonge	mensen,	maar	ik	voel	ook	vermoeidheid	en	frustratie	over	
het	niet	worden	erkend	en	de	grote	inspanning	die	zij	moeten	doen	om	aan	panden	en	financiering	te	
komen.	Als	ik	de	initiatiefnemer	vraag	of	zij	het	dierenpark	tot	leven	kunnen	brengen	met	hun	netwerk,	
antwoordt	hij:	‘Dat	kunnen	wij	absoluut,	en	wij	zouden	daar	morgen	mee	kunnen	beginnen.	Dan	heeft	
de	gemeente	alle	tijd	om	een	officiële	huurder	te	vinden	en	wij	tot	die	tijd	een	park	om	al	onze	ideeën	
te	 verwezenlijken	 en	 de	 hele	 samenleving	 daar	 bij	 te	 betrekken.’	 Ik	 beloof	 terug	 te	 keren	 om	het	
gesprek	voort	te	zetten	en	wellicht	wat	hulp	en	begeleiding	te	bieden	aan	deze	dappere	Emmenaren.	
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"Het college wil, conform de door de raad vastgestelde 
Structuurvisie  Stationsgebied Heerhugowaard,

het Stadshart meer in samenhang brengen met het Stationsgebied"

De Grote Kerk is het meest opvallend aanwezig op deze luchtfoto. Midden links het complex van verzorgingstehuis Sonne-
vanck en verpleegtehuis Vita Nova. Naast de kerk staan de voormalige gebouwen van de fraters. In het midden bovenaan is 
de voormalige tuin van het St. Nicolaasinstituut te zien. Daar is nu een stadspark. De straat in het midden (van boven naar 
beneden) is de Begijnenstraat, de straat links is de Arendsvlucht en de straat rechts de Koornstraat.

Meer weten over de geschiedenis van Oss 
en omgeving?

Loop eens binnen bij het Stadsarchief! 

Oude kranten en historische foto’s bekijken, historisch onder-
zoek doen, in je eigen geschiedenis duiken en je stamboom 
uitpluizen? Dat kan in het Stadsarchief. Het Stadsarchief is ge-
vestigd in een historisch pand in de Peperstraat, op nummer 
12, midden in het centrum van Oss. Openingstijden: dinsdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en donderdag van 
10.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis.

 
T 0412 629101
E-mail stadsarchief@oss.nl
www.stadsarchiefoss.nl

VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM 2020
Koornstraat en Begijnenstraat in
historisch perspectief

 Luchtfoto ca. 1966, collectie Stadsarchief Luchtfoto ca. 1985 door Flying Camera (Eindhoven), collectie Stadsarchief

De Begijnenstraat met rechts de parochie van de Grote Kerk (officieel paro-
chie Maria Onbevlekt Ontvangen) en daarnaast het St. Nicolaasinstituut 
van de fraters van Tilburg, waar sinds 1893 een internaat voor jongens 
was gevestigd.

De Begijnenstraat gezien vanaf de Torenstraat met rechts het St. Nicolaasinsti-
tuut.

Aan de Begijnenstraat, op de plaats van het huidige verzorgingshuis Vita Nova, 
was van 1913 tot 1961 het Sint Anna-ziekenhuis gehuisvest. Dit ziekenhuis was 
gesticht door de Zusters van Liefde. In de jaren zestig stichtten zij een nieuw 
ziekenhuis in de Ruwaard; in dit pand kwam een bejaardenhuis. Het pand is in 
1984 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Foto Daan Scholte, ca. 1964, collectie Stadsarchief.

Ansichtkaart ca. 1915, collectie Stadsarchief Ansichtkaart ca. 1952, collectie Stadsarchief

Overzichtsfoto van het centrum. In het midden staat de Grote Kerk, rechts daarvoor het inmiddels afgebroken fabriekscom-
plex van Philips. Dit was oorspronkelijk de margarinefabriek van Jurgens. Voor de nieuwbouw op die locatie is gekeken naar 
deze oude bebouwing; er is onder andere gekozen voor dezelfde vorm van de daken (zaagtanddaken) en voor een lange, 
dichte gevel. De witte vlek links in het midden is het Eikenboomgaardterrrein.

Ansichtkaart ca. 1908, collectie Stadsarchief

Rechts: Drie maal een blik op de tuin van
het St. Nicolaasinstituut

TOELICHTING VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM OSS 2020

Voor de inwoners van Oss en omgeving is het stadscentrum 
belangrijk. Om er boodschappen te doen in een supermarkt 
of op de weekmarkt, voor huishoudelijke artikelen en om 
kleding te kopen. Maar het centrum biedt ook andere zaken; 
op het gebied van cultuur (film, culturele vorming, theater), 
evenementen (Winterland, kermis) en horeca (café’s, restau-
rants) is in het Osse stadscentrum steeds meer te vinden. Ook 
wordt er in het stadscentrum door veel mensen gewerkt (o.a. 
kantoren, scholen, medische voorzieningen) en gewoond. 
Oss werkt aan een visie om het stadscentrum anno 2020 
nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners  en be-

woners uit de regio. Dat betekent dat in kaart wordt ge-
bracht welke wensen bezoekers  en ondernemers hebben 
voor de komende tien jaar. Met als doel het centrum steeds 
meer als ontmoetingsplek en voor vrije tijdsbesteding toe 
te rusten. Zo is duidelijk geworden dat een afgewogen mix 
van winkelen, vrije tijd, werken en wonen, in een aantrek-
kelijk ingerichte omgeving, belangrijk wordt gevonden.  
Daarnaast zijn zes plekken in het centrum grondig be-
keken om te bepalen wat die voor mogelijkheden bie-
den voor beter of nieuw gebruik in de komende jaren.  
Al deze verkenningen samen leiden tot een overzicht van ge-
wenste verbeteringen van het stadscentrum. Realisering van 
die verbeteringen vraagt veel tijd en geld van eigenaren, on-

dernemers en gemeente. Uitvoering van de plannen zal om 
die reden niet gelijktijdig plaats kunnen vinden.
De studies van het centrum krijgt u hier op posters gepresen-
teerd. Graag willen wij uw reactie op deze verkenningen vra-
gen. Uw reactie krijgt samen met de verkenningen een plaats 
in de ‘Visie dynamisch stadscentrum Oss 2020’. In het najaar 
van 2009 krijgen het college van Burgemeester en Wethou-
ders en de gemeenteraad dit alles aangeboden voor besluit-
vorming. Via krant en website houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 
Behalve dat u hier op deze posters kunt reageren, kunt u ook 
uw reactie en vragen sturen naar: stadscentrum@oss.nl of 
bellen met 0412 62 9911. Dank voor uw reactie!

voormalige groeikern
in de klei

voormalige industriestad
op het zand

voormalig esdorp
op het veen



Ik	 kom	met	 de	 trein	 aan	 in	 Oss	 en	 loop	 richting	 het	 gemeentehuis.	 Het	 valt	mij	 op	 hoe	 goed	 dit	
aangegeven	staat	en	dat	de	route	hiernaar	toe	kort	en	simpel	is.	Mijn	ervaring	in	andere	Nederlandse	
steden	is	nog	weleens	anders.	Het	is	een	zonnige	dag	en	dit	doet	Oss	vriendelijk	en	welkom	aanvoelen.	
Ook	het	sfeervol	ontworpen	gemeentehuis	geeft	een	warme	en	gemoedelijke	indruk.	

We	 worden	 ontvangen	 door	 ambtenaar	 Dimphy	 van	 Grinsven	 en	 krijgen	 in	 een	 uur	 tijd	 al	 veel	
waardevolle	informatie	over	Oss	en	specifiek	over	het	centrumgebied.	Wij	zijn	in	een	stad	beland	waar	
al	duidelijk	veel	is	nagedacht,	plannen	liggen	en	visie	is	op	het	gebied	van	binnenstadontwikkeling.	Ook	
lijkt	de	bottom-up	wereld	al	actief	te	zijn	en	worden	de	ondernemers	betrokken	en	uitgedaagd	om	
meer	samen	te	werken	en	mee	te	denken	over	de	toekomst	van	de	binnenstad.	Wel	horen	we	tussen	
de	regels	door	dat	dit	niet	altijd	makkelijk	is	en	treedt	er	al	wat	vermoeidheid	op	als	het	gaat	om	het	
leggen	van	verbindingen	en	de	weerstand	van	de	ondernemers	weg	te	nemen.		
	



Met	een	wat	dubbel	gevoel	lopen	wij	na	dit	gesprek	de	stad	in.	Kunnen	wij	als	Plan	B	team	nog	wel	wat	
toevoegen	aan	de	grote	hoeveelheid	ideeën,	ontwikkelingen	en	successen	die	Oss	al	rijk	is?	Of	maakt	
dit	het	juist	interessant?	Dat	we	de	verschillende	stadia	waarin	de	middelgrote	steden	verkeren	straks	
naast	elkaar	kunnen	leggen	en	vergelijken.	En	dat	we	onze	interventies,	adviezen,	en	observaties	per	
stad	aanpassen	aan	de	fase	waarin	zij	verkeren.	Nog	wat	zoekende	in	onze	rol	besluiten	we	maar	eerst	
eens	wat	rond	te	kijken	en	te	waarnemen.	Deze	keer	zonder	al	direct	bewoners	aan	te	spreken	en	
vragen	te	stellen.	We	besluiten	naar	het	plein	De	Wal	te	lopen.	Het	gebied	dat	in	de	toekomstplannen	
het	culturele	hart	moet	gaan	worden	van	Oss.	Onderweg	valt	het	ons	op	dat	er	veel	leuke	en	goede	
horeca	is.	Op	de	terrassen	zitten	veel	mensen	te	genieten	van	zon,	drank	en	eten.	Dat	is	wat	je,	geloof	
ik,	de	‘Brabantse	gezelligheid’	noemt.		

	
Wij	proberen	ons	op	De	Wal,	dat	nu	nog	vol	staat	met	geparkeerde	auto’s,	voor	te	stellen	hoe	dit	tot	
leven	kan	komen	en	een	culturele	uitgaansplek	kan	worden.	Er	 rijzen	vragen	op,	zoals:	Wie	zijn	de	
culturele	partijen	en	ondernemers	van	Oss?	Wat	zijn	hun	ideeën	voor	dit	plein?	In	hoeverre	zijn	zij	al	
betrokken?		

	
De	passages	waar	we	doorheen	lopen	verschillen	zeer.	Van	levendig	en	gevuld	met	sjieke	winkels,	tot	
verloederd	en	gevuld	met	winkels	vol	telefoonhoesjes	en	buitenlandse	juweliers.	De	jongeren	die	daar	
hangen,	vol	tattoos	en	met	blikjes	bier	in	de	hand,	vertellen	mij	dat	ze	niet	snappen	dat	deze	eigenaren	
wel	de	huur	kunnen	betalen.	‘Hoeveel	telefoonhoesjes	moet	je	wel	niet	verkopen	om	de	huur	van	zo’n	
winkel	te	kunnen	betalen?’	Volgens	hen	zit	er	één	eigenaar	op	al	die	winkels	en	is	deze	verdacht…	Ik	
glimlach	en	loop	weer	verder.	
	
	
	
	



	
Dimphy	van	Grinsven	heeft	ons	verteld	dat	er	kunstenaars	 in	een	voormalige	kerk	een	broedplaats	
hebben	gemaakt:	@Paulus.	We	besluiten	daar	naartoe	te	wandelen.	Zij	kunnen	ons	vast	meer	vertellen	
over	 cultureel	 Oss	 en	 wie	 de	 stadmakers	 hier	 zijn.	 Wij	 worden	 hartelijk	 ontvangen	 door	 de	
initiatiefnemer	Daan	Janssen	–	Roosenboom,	en	zijn	meteen	zwaar	onder	de	indruk	wat	we	te	zien	
krijgen.	 De	 kerk	 is	 prachtig	 verbouwd	 tot	 ateliers,	 kantoorruimte	 en	 een	 grote	 zaal	 waar	 feesten	
gegeven	mogen	worden.	Daan	 vertelt	 ons	 dat	 hij	 in	 deze	 kerk	 terecht	 is	 gekomen	door	 dat	 hij	 op	
facebook	een	bericht	van	een	kennis	van	hem	zag.	De	vriend	had	deze	kerk	gekocht,	maar	wist	niet	
wat	hij	er	mee	moest.	Hij	riep	mensen	op	met	een	goed	idee	te	komen.	Daan	had	al	een	heel	plan	en	
netwerk	liggen	voor	het	oprichten	van	een	broedplaats.	Hij	zocht	alleen	nog	een	gebouw.	Inmiddels	is	
het	een	goedlopend	project	met	een	gezond	verdienmodel.	‘In	de	weekenden	mogen	wij	hier	feesten	
geven	 en	 laten	wij	 bekende	musici	 optreden.	Hiermee	 bereiken	wij	 soms	meer	 publiek	 dan	 bij	 de	
concerten	in	het	officiële	popcentrum	van	deze	stad.	Wij	hebben	grote	netwerken	onder	jong	publiek	
en	de	muziekwereld,	en	die	komen	hier	samen.’	Daan	is	goed	op	de	hoogte	van	alles	wat	er	speelt	in	
Oss	en	weet	ook	van	alle	plannen	voor	de	binnenstad.	Zo	weet	hij	dat	er	een	bijeenkomst	met	de	
winkelondernemers	is	die	avond	en	blijkt	hij	ook	veel	van	deze	ondernemers	te	kennen.	Ik	vraag	hem	
of	hij	bereid	zou	zijn	om	mee	te	denken	over	bijvoorbeeld	de	leegstand	en	het	nieuw	cultureel	plein	
dat	er	moet	komen.	‘Heel	graag,	en	ik	ken	ook	veel	andere	jonge	ondernemers	die	ik	kan	betrekken’.	
Hij	geeft	ons	nog	een	aantal	tips	waar	we	moeten	gaan	eten.	Wij	beloven	terug	te	keren	en	wandelen	
terug	naar	het	centrum.		
	
	
	
	
	
	



	
	
Na	heerlijk	te	hebben	gegeten	in	Amici	d’Italia	gaan	wij	naar	de	bijeenkomst	voor	de	winkeliers.	Het	
thema	van	de	avond	is	de	digitalisering,	het	‘webshoppen’.	Vragen	als:	Hoe	kunnen	de	ondernemers	
op	deze	ontwikkeling	inspelen?	Wat	zijn	de	gevolgen	voor	de	binnenstad?	Wij	ontmoeten	daar	Maria	
Dobelsteen.	Zij	is	niet	alleen	een	van	de	medewerkers	van	Werkplaats	Stadshart	Oss,	maar	blijkt	ook	
absoluut	een	spin	in	het	web	te	zijn	van	Oss.	De	verbinder	die	iedereen	kent,	een	kwartiermaker!	Wij	
vertellen	haar	de	reden	van	ons	bezoek	en	zij	wil	dolgraag	met	ons	verder	praten.	Dus	ook	haar	beloven	
we	terug	te	keren.	Wij	zullen	een	vrouw	als	Maria	zeer	goed	kunnen	gebruiken	bij	het	vinden	van	de	
andere	stadmakers	van	Oss.	
	

	
	
Wij	lopen	terug	naar	het	station	en	komen	onderweg	nog	enkele	uitingen	van	de	bottom-up	wereld	
van	Oss	 tegen.	 Een	 bijzondere	 stad	waar	 een	 heel	 eigen	 dynamiek	 en	 zelfs	 een	 eigen	 ‘tijd’	 lijkt	 te	
bestaan.	We	stappen	met	een	positief	en	voldaan	gevoel	in	de	trein	en	verheugen	ons	op	een	vervolg.		
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