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Inloop vanaf 18.30 uur 
 

• Wal Kwartier 
 

Pauze 
 

• Laat mij staan, voor 
een groen Oss van 
de toekomst 

• ICT – beleid 
 

Pauze 
 

• Warmtevisie Oss - Oss 
aardgasvrij – Waarom? 
Hoe? Wanneer? 

• Recreatie & Toerisme 
en erfgoed – waar 
staan we? 

 
19.00 – 19.45 uur / Raadzaal 
 
Wal Kwartier 
 
Het ontwerp voor het Wal Kwartier is de afge- 
lopen periode verder uitwerkt tot een voorlo- 
pig ontwerp. Ook is het concept UIThuis met 
de partners verder uitgewerkt. 
Graag   lichten  wij   het   voorlopig   ontwerp, 
alsmede het concept UIThuis aan u toe. 
 
Presentatie ontwerp Wal Kwartier: 
Liesbeth van de Pol (DOK Architecten) 
Aat Vos (Creative Guide) 
 
Gespreksleider: Alfons Prinssen 
 
19.45 – 20.00 uur / PAUZE 
 

20.00 – 20.45 uur / Raadzaal 
 
Laat mij staan, voor een groen Oss 
van de toekomst 
 
De Stadse Boeren Oss zijn onvervalste ambas- 
sadeurs voor meer groen in de stad. En dat 
lukt aardig met al meer dan 20 groene pro- 
jecten. Toch voelt dat steeds vaker als stukjes 
schaamgroen. Stadse Boeren Oss krijgen steeds 
vaker signalen van zorgen over het verdwijnen 
van groen in Oss. Kort geleden werd een petitie 
waarin de gemeente Oss wordt opgeroepen om 
met kappen te kappen door enkele honderden 
mensen ondertekend. In deze podiumbijeen- 
komst nemen de Stadse Boeren u mee in hun 
kijk op een groener Oss. Hoe de gemeente nu 
met gezonde volwassen bomen omgaat zorgt 
voor onomkeerbare schade. De gemeente lijkt 
niet doordrongen van de klimaatwaarde van 
ons Osse groenkapitaal. Bomen worden gekapt, 
omdat ze “in de weg” staan, “overlast” bezorgen 
en “frustrerend zijn” bij bouwprojecten. Oss is 
al versteend (op plaats 264 van 388 groenste 
gemeenten, bron WUR). En Oss staat nu op nr 9 
van de lijst van steden met meeste last van hit- 
testress (Hitte-eilanden.nl). Wij vinden dat een 
gezonde boom nooit gekapt mag worden. Dat 
kan alleen als er zeer zwaarwegende argumen- 
ten voor zijn. Laten staan of verplaatsen! Terug 
naar de kapvergunning voor iedere boom in Oss 
lijkt de oplossing voor een groene toekomst. 
 
Presentatie: Ton Oomen en Frank Ulijn 
 
Gespreksleider: Dolf Warris 
 
20.45 – 21.00 uur / PAUZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 – 20.45 uur / Commissiezaal 
 
ICT – beleid 
 
De ICT samenwerking BLOU is niet doorge- 
gaan. In de voorbereiding op BLOU hebben 
we - waar mogelijk en verantwoord - een ‘pas 
op de plaats gemaakt’. Ondertussen zijn de 
ontwikkelingen op ICT-gebied de afgelopen 
jaren in een stroomversnelling geraakt. Be- 
grippen  als  virtual  reality,  3D,  robotisering 
en artificial intelligence zijn steeds meer nor- 
maal in gemeenteland. 
 
We willen u graag meenemen in het ICT-be- 
leid van onze gemeente waarbij ingegaan 
wordt  op  bovengenoemde  achterstand  en 
het inhalen hiervan. Hierbij komen de tech- 
nologische en landelijke ontwikkelingen aan 
de orde en de wijze waarop we deze aanpak- 
ken. Daarnaast geven we een korte impressie 
van de huidige ICT-mogelijkheden en voor- 
beelden daarvan in onze dienstverlening. 
 
Presentatie: Annabelle Wagemans 

(Afdelingshoofd Publiekscentrum) en 

Frank van de Leur (Afdelingshoofd ICT en CIO) 

Gespreksleider: Alfons Prinssen 

 
 
 
 
 
 
 
20.45 – 21.00 uur / PAUZE 
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21.00 – 21.45 uur / Raadzaal 

 
Warmtevisie Oss - Oss aardgasvrij – 
Waarom? Hoe? Wanneer? 

 
Op TV, in kranten en in andere media staan regel- 
matig berichten over het stoppen met gebruik van 
aardgas voor verwarmen in gebouwen. Zo is door 
de Regering besloten dat we vanaf 2030 geen Gro- 
nings aardgas meer gebruiken. Uiterlijk in 2050 
gebruiken alle gebouwen geen aardgas meer. 

 
Dat is ingrijpend, want al ruim 50 jaar wordt 
in vrijwel elk gebouw in Nederland aardgas ge- 
bruikt voor verwarmen en voor verhitten, o.a. 
voor het maken van voedsel en andere producten. 
De overstap naar aardgasvrij zal daarom ruim 30 
jaar in beslag nemen. Om dat goed te doen is het 
wel belangrijk om op tijd, nu, te beginnen met 
het maken van plannen. Dan kunnen we die ver- 
andering stapsgewijs in ons dagelijks leven en 
onze economie opnemen. 

 
De Regering heeft aan alle Nederlandse gemeen- 
ten gevraagd om een visie te maken hoe in de 
toekomst zonder aardgas in de bestaande ge- 
bouwen kan worden verwarmd en verhit. Die 
visie, in Oss noemen we die ‘Warmtevisie Oss’, 
moet uiterlijk in 2021 klaar zijn en door de ge- 
meenteraad zijn vastgesteld. Het moet aangeven 
wat per wijk globaal het beste alternatief is voor 
gebruik van aardgas. En ook moet het laten zien 
welke wijken vooraf aan 2030 al worden aange- 
past naar een energievoorziening  zonder aard- 
gas. Dat gebeurt op basis van een op te stellen 
warmteplan per wijk. Dit geldt voor zowel woon- 
wijken, bedrijventerreinen als landelijk gebied. 

 
Tijdens deze podiumbijeenkomst krijgt u een in- 
troductie op de ‘Warmtevisie Oss’. We leggen uit 
waarom dit nodig is en hoe we dit willen aanpak- 
ken. Voor de warmtevisie hebben we daarbij de 
inbreng nodig van raad, bewoners en bedrijven. 
Ook stemmen we de warmtevisie van Oss af op 
de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord- 
oost Brabant. 

 
In november presenteren we in een tweede Podi- 
umbijeenkomst de resultaten en lichten we toe 
welke keuzes door de gemeenteraad gemaakt 
kunnen worden. Een raadsbesluit over de Warm- 
tevisie Oss is voor begin 2020 gepland. 

 
Presentatie: Mark van ’t Hof 

 
Gespreksleider: Dolf Warris 

21.45 uur / EINDE 

 
21.00 – 21.45 uur / Commissiezaal 
 
Recreatie & Toerisme en erfgoed – 

waar staan we? 
 
Mede in opdracht van de raad zijn we bezig 
met het maken van position papers: één voor 
recreatie & toerisme en één voor erfgoed. 
Voor recreatie & toerisme is in 2016 een vi- 
sie vastgesteld. Die is gericht op 2020. Er is 
daarna een platform opgericht, dat zichzelf 
recent heeft opgeheven. De website trefheti- 
noss.nl is gelanceerd. We zijn in gesprek met 
de VVV over hun rol. We praten met Lithse 
Ham en Geffense Plas over doorontwikke- 
ling. Om te kunnen bepalen wat vanaf 2020 
onze speerpunten en aanpak worden ma- 
ken we een position paper. 
 
Voor erfgoed schrijven we ook aan een posi- 
tion paper. Dit jaar waren we als Oss geno- 
mineerd als beste erfgoedgemeente van Ne- 
derland. We zijn bezig met een kerkenvisie. 
De werkgroepen bestaan nu een paar jaar, 
hoe gaat dat. We hebben ons aangesloten 
bij de Zuiderwaterlinie en hebben recent 
cofinanciering gekregen voor projecten in 
Ravenstein en Lith. 
 
In het najaar van 2019 willen we deze posi- 
tion papers inbrengen voor bestuurlijke be- 
handeling. Het is daarom wenselijk vooraf, 
via een podiumbijeenkomst, de gemeente- 
raad te informeren over wat er speelt. Dat 
doen we graag voor deze twee onderwer- 
pen tegelijkertijd omdat ze veel verbanden 
hebben. 
 
Presentatie: Ditmar van Grinsven 
(programmamanager buitengebied), 

Goof Lukken (oprichter Vrijetijdskennis.nl en 
verbonden aan de Academie voor Toerisme 
Breda), Martine Eerelman/Jurgen Pigmans 
(coördinatoren stadsarchief) 
 
Gespreksleider: Alfons Prinssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.45 uur / EINDE 


