
Ontwikkeling Walkwartier. 

Al in de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 organiseerde de PvdA de verkiezing 

van het lelijkste gebouw van Oss. En die verkiezing werd met afstand gewonnen door het V&D pand. 

In de jaren daarna heeft wethouder Hendrik Hoeksema ontwikkelplannen gemaakt met de eigenaar 

van het pand de Van Deursen Group en de grootste huurder de V&D. 

Helaas zijn de plannen nooit haalbaar gebleken. Enerzijds door de economische crisis die zich na 

2008 aftekende. En anderzijds door de problemen waarin de V&D geraakte. Na het faillissement van 

V&D in december 2015, kwam pas weer de weg vrij om met het pand iets te kunnen doen. 

In al die jaren is er ook een wezenlijk andere situatie ontstaan. Met steeds meer internet aankopen, 

is er veel leegstand ontstaan met name in de middelgrote steden. Meer nog dan vanwege de 

plannen die in het verleden zijn gemaakt, is het nu echt tijd dat er met het V&D-pand iets gaat 

gebeuren. 

In lijn met de koers stadshart, die breed door de raad wordt gesteund, streven we naar een 

compacter centrum met minder vierkante meters winkelruimte en meer plaats voor wonen en 

cultuur. 

Het V&D-pand is de rotte kies in het centrum van Oss en een rotte kies moet je trekken. Dit is 

gewoon nodig om het stadscentrum een impuls te geven en toekomstbestendig te maken. 

Er liggen nu nog drie opties voor: 

- Niets doen, dan gaat de Van Deursen Group de gevels van het voormalige V&D-pand 

opknappen. Dat is een cosmetische ingreep, maar geeft geen invulling aan de koers 

stadshart. Er blijven dan heel veel m2 winkelruimte teveel over met het risico op 

grootschalige leegstand in het centrum. 

- Het voormalige V&D-pand en de naburige OCP-strip slopen en een nieuw gebouw voor 

winkels, cultuur en wonen ontwikkelen in samenwerking met de Van Deursen Group. Wij 

hebben in een eerder stadium al aangegeven dat wij niet kiezen voor die optie. De lusten en 

lasten zijn niet evenwichtig verdeeld. De gemeente blijft tot in lengte van jaren teveel huur 

betalen voor het cultuur-gedeelte. En het vertrouwen in de Van Deursen Group is er in de 

loop der jaren niet beter op geworden. 

- En dan rest nog de 3e optie. Het voormalige V&D-pand kopen van de Van Deursen Group. De 

gemeente Oss krijgt dan zelf de regie in handen. Dat er in 1e instantie getracht wordt om de 

ontwikkeling in samenwerking met Van Wanrooij te onderzoeken heeft de instemming van 

de PvdA-fractie. Het is goed dat de gemeente Oss in zee gaat met een bouwbedrijf uit onze 

eigen gemeente. Ook positief is dat we zelf eigenaar worden van het cultuur gedeelte. 

De PvdA-fractie is wel kritisch over de grondexploitatie en de financiële risico’s. Van Wanrooij stort 

een waarborgsom voor de aankoop van het V&D-pand, maar uiteindelijk koopt de gemeente Oss het 

pand voor maar liefst 7 miljoen euro. Samen met de koop van de OCP-strip en de kosten voor slopen 

en bouwrijp maken lopen de kosten op tot ruim 12 miljoen euro, terwijl de grondverkoop aan de 

ontwikkelaar slechts ca. 3 miljoen oplevert. Naast de al in de begroting gereserveerde gelden, blijft er 

een tekort van ca. 6,5 miljoen euro over op de grondexploitatie. 

Dat is veel geld, heel veel geld. Er is eigenlijk gewoon teveel betaald voor een pand dat je moet 

slopen en dat als zodanig geen waarde heeft. Alleen de grond er onder heeft nog waarde. Het college 

heeft zich zwaar onder druk laten zetten door de Van Deursen Group met een deadline van 31-dec-

2017. En met de verkiezingen in maart in het vooruitzicht wil het college nu graag scoren. 



Uiteindelijk is de hamvraag, heb je dit bedrag er voor over om de rotte kies uit het centrum weg te 

halen om het centrum van Oss een impuls te geven ? De PvdA-fractie heeft er voor gekozen om de 

pijn van deze éénmalige investering te nemen, om de weg vrij te maken voor een toekomstbestendig 

centrum. 

Uitgangspunten voor de verdere planontwikkeling zouden moeten zijn: 

- een financieel robuust en evenwichtig plan, waarbij de lusten niet eenzijdig bij de 

ontwikkelaar liggen en de lasten en financiële risico’s niet eenzijdig bij de gemeente Oss; 

- Dat waar een ontwikkelaar veel geld kan verdienen op het vastgoed voor winkels en horeca 

en op de woningen, er ook een beroep op de ontwikkelaar gedaan kan worden om bij te 

dragen in de kosten voor het maatschappelijk vastgoed. 

De PvdA-fractie gaat nu nog niet uitgebreid in op de uiteindelijke invulling van het Walkwartier. De 

uiteindelijke plannen komen nog terug in de raad. Maar we willen nog wat dingen meegeven: 

- Goed dat Liesbeth van der Pol als ex-Rijksbouwmeester wordt betrokken bij de plannen. Er 

moet een gebouw van alure komen. Dat kan elementen met een knipoog naar het verleden 

bevatten, maar er zijn ook tal van voorbeelden waar moderne architectuur tussen historische 

panden met succes is toegepast (Stadhuis Deventer, Museum in Leeuwarden). Wij adviseren 

ook de Osse ontwerperskring bij de ontwikkeling te betrekken; 

- De PvdA-fractie ziet naast cultuur in het Uithuis, ook een mogelijkheden voor 

Welzijnsfuncties (Sociaal Wijkteam) en ontmoeten. Bijvoorbeeld de wijkstichting CKM zou in 

de toekomstige huiskamer van het centrum een plek moeten krijgen; 

- En wij pleiten voor een goede mix tussen huur- en koopwoningen. 

De PvdA-fractie stemt in met de plannen voor de ontwikkeling van het Walkwartier.  

Het wordt tijd dat er ruim 10 jaar na de verkiezing van het lelijkste pand van Oss nu eindelijk een stap 

gezet kan worden om het centrum van Oss mooier te maken. 


