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RIB Motie vergroenen stadscentrum Oss

Geachte raadsleden,

Tijdens de bespreking van de Kadernota 2019 heeft u de motie Vergroening Stadshart Oss
aangenomen (motie 19-063). Graag licht ik toe hoe ik invulling geef aan deze motie, waarin
het college werd verzocht om:


“Een plan te maken voor het verdere vergroenen van het stadshart en dit ter opiniëring en
besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen;



De financiering daarvoor bijvoorbeeld te zoeken in het investeringsfonds stadshart.



Dit onderdeel van de transitie van het stadshart alvast uit te voeren, onafhankelijk van
het tempo van de verdere ontwikkeling van het Walkwartier.”

Afbakening van het gebied
De motie spreekt over een verdere vergroening van het ‘stadshart’. In de Koers Stadshart Oss
is dit gebied onderverdeeld in een pit en een flexibele schil daar omheen (zie kaart). Bij de
uitvoering van de motie gebruik ik deze kaart als afbakening van het plangebied; de
voorstellen voor vergroening hebben betrekken op de straten uit de pit en de schil.
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Vergroening van het centrum is geen nieuwe activiteit. Ter versterking van de uitstraling en
de beleving van het stadshart, zijn in het verleden de Peperstraat en de Monsterstraat al
aangepakt. Net buiten het stadshart gelegen, maar als belangrijke verbinding tussen de
parkeergarage Bergoss en het centrum, is ook het Klaphekkenplein dit voorjaar vergroend.
Voor de Kerkstraat is in 2019 ook een plan gemaakt samen met de ondernemers; uitvoering
hiervan voorzien wij nog dit jaar. Met ondernemers uit de straat Terwaenen ben ik in gesprek
om tot eerste beelden te komen voor herinrichting van deze entree tot het stadshart. Daarbij
heb ik ook aandacht voor de mogelijkheden voor verdere vergroening van deze plek.
Tenslotte komen er op het Walplein permanente groenbakken, ter vervanging van de eerder
dit jaar verwijderde tijdelijke ‘pallet-bakken’.
Binnen het project Wal Kwartier is er aandacht voor vergroening voor de Wal,
Carmelietenstraat, een deel van de Molenstraat en voor het Walplein / Walstraat (westelijk
deel). Hiervoor is een apart ‘groenplan’ opgesteld dat begin 2020 aan u wordt voorgelegd ter
besluitvorming.
Voorbereiding – algemene notitie
Allereerst laat ik een algemene notitie opstellen voor het vergroenen van het totale
plangebied. Het plangebied delen we daarbij op in samenhangende onderdelen (straten en/of
plein). Dit is afhankelijk van het type en de functie van de straat binnen het centrum. Per
straat wordt een afzonderlijke sfeer of thema benoemd. Daarnaast worden
principeoplossingen in beeld gebracht en worden de kosten daarvan geraamd. Ik streef er
naar dat deze notitie (‘algemeen vergroenplan stadhart’) uiterlijk kan worden besproken in de
opiniecommissie van maart 2020.
Planvorming en uitvoering
De tweede stap is het nader uitwerken van diverse straatplannen. Op basis van het algemene
vergroenplan worden straatgesprekken gevoerd. Zo halen we straateigen belangen en wensen
op, ontstaat er draagvlak voor plannen en ontstaat er een beeld welke activiteiten huurders
en eigenaren kunnen ondernemen om de uitstraling van hun straat te verbeteren.
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Centrummanagement Oss (CMO). Het CMO
legt de contacten bij de ondernemers en faciliteert het proces om tot planontwikkeling te
komen. Draagvlak onder ondernemers en bewoners is essentieel voor de planvorming.
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Fasering & financiering
Het maken van de verschillende straatplannen en de realisatie daarvan, wordt gefaseerd
uitgevoerd over een periode van drie jaar. In het ‘algemene vergroenplan stadshart” doe ik
een voorstel voor de prioritering van de verschillende straten.
Zoals aangegeven geeft het ‘vergroenplan’ ook een eerste indicatie van de kosten. Op dit
moment heb ik hiervoor geen dekking. Conform uw motie, neem ik het vergroenen van het
stadshart mee als mogelijk bestedingsdoel van de Reserve Investeringsfonds Stadshart Oss.
In de concept Programmabegroting 2020-2023 heeft het college een notitie aangekondigd
waarin diverse bestedingsdoelen integraal zijn afgewogen. In deze concept begroting doet het
college al wel het voorstel om structureel budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud
van het groen dat gerealiseerd gaat worden.
Ik ga er van uit u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mr. J.H.T. van Orsouw
Wethouder Centrum

