
Oss, vrijdag 20 januari 2017

Zeer geacht college van burgemeester en wethouders der gemeente Oss, 
Raadsleden der gemeente Oss, 
Welstandskamer der gemeente Oss, 
Commissie Ruimte der gemeente Oss en 
Bouwbedrijf Reuvers te Oss,
 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 2016 heeft Joan van den Hurk namens 
Ossensia gebruik gemaakt van het spreekrecht betreffende een actie tot behoud van Hotel Luijk 
en een vurig pleidooi gehouden om zorgvuldig om te gaan met zulke kwetsbare gebouwen en 
deze in een breder perspectief te betrekken m.b.t. de identiteit van gemeente Oss. De 
gemeenteraad stelde vragen aan de inspreker of behoud van de gevel een mogelijkheid is, en 
dat is bevestigend beantwoord.

In de aangenomen motie welke later werd ingediend door Beter Oss en SP, is duidelijk gesteld 
dat de wethouder zijn uiterste best moet doen om delen van het pand te behouden.

Tijdens de Commissie vergadering Ruimte van 12 januari 2017 is de bewuste motie en de 
'uiterste best' van de wethouder behandeld.

De Wethouder zei letterlijk: "qua techniek, en qua uitstraling, en qua functie's die zij in het 
gebouw willen doen 'nagenoeg onmogelijk' is, vandaar dat die optie niet is gekeken, bekeken, 
verder 'niet is uitgewerkt ', zal ik maar zeggen…."  Wij lezen in dit citaat, duidelijk weerstand. 

De wethouder zei ook dat alle, als voorbeeld genoemde panden, die hun oude voorgevels 
behouden hebben, op de monumentenlijst staan en de gemeente daarom meer 
medezeggenschap daaromtrent heeft. Op de actuele monumentenlijst, in te zien op de website 
van de gemeente Oss anno 2009 (!), staan de bewuste panden echter niet....

Medio oktober hebben we de raad, B&W en Reuvers een uitgebreide brief gestuurd 
over ons plan. Dat plan behandelde behoud van Hotel Luijk en hoe het inpasbaar te maken is in 
een geweldig entree voor (reizigers vanaf station) Oss.  Bouwbedrijf Reuvers reageerde in zijn 
geheel niet en de wethouder zag niets in een gesprek met ons, ook tijdens de weken dat hij 'zijn
uiterste best' deed had hij daar geen behoefte aan. Omdat de motie tot behoud van de 
voorgevel onvoldoende is uitgewerkt zijn wij van mening dat niet aan de motie voldaan is. Het 
goedkoopste alternatief is niet uitgewerkt (een uitspraak van de wethouder). Wel zijn er twee 
dure alternatieven aangeboden. Dat gaf een geslaagd afschrik effect. De commercie wint het 
hier van de politiek. Dat geeft te denken. De verrommeling van Oss gaat voort.

Als een projectontwikkelaar bouwplannen heeft wordt het plan altijd in besloten vergadering 
met ambtenaren van de gemeente doorgesproken (het zogenaamde 'vooroverleg'). Burgers 
kunnen niet reageren tot dat het plan gepubliceerd is in Oss Aktueel. Dan is het al vijf voor 
twaalf voor de burgers. Als dan ook nog NIET of bewust laat gereageerd wordt door de 
wethouder en hij aangaf geen gesprek met ons te willen, en het feit dat niet aan de 
motie wordt voldaan, dan wordt het vanzelf heel snel vijf over twaalf.

Wat we eraan overhouden is een notitie. Welke inhoudt dat de Welstandskamer beter moet 
bekijken of een gevel behouden mag blijven. 
Wat ons betreft begint het eerder. De Welstandskamer moet vooraf vermelden of een pand cq 
gevel cq straatgezicht behouden moet blijven. Inspraak van burgers vooraf niet achteraf. Laat de
projectontwikkelaar zich aanpassen de gemeente, niet andersom!! Beginnen om 11 uur en niet 
om vijf voor twaalf. Andere mislukte gevels (postkantoor, zakenbank, Wehberg en notaris 



Pinkse) zouden ook teruggebracht moeten worden naar een klassieke stijl. Leg dat vooraf vast!!!

Bouwontwikkelaar Reuvers wil zich profileren in Oss. Akkoord, begrijpelijk. Maar als je een 
klassieke gevelplint doorbreekt met een modern en zielloos plan dan ben je bezig met 
“vernieling". Vooral als je weet dat zowel veel Ossenaren erop tegen zijn als ook de door de 
wethouder genoemde deskundigen van de Monumentenkamer en de Osse (sloop)geschiedenis 
op naslaat. Hier blijkt dat Oss hardleers is en haar lesje nog niet heeft geleerd.

Bouwbedrijf Peters uit Schaijk, dat profileert zich pas! Dit bouwbedrijf voorziet een complex aan 
de Molenstraat in Oss van historische decorbouw. Waarvoor hulde! De gemeente laat weer één 
van de oudste panden in Oss slopen in het belang van een particuliere onderneming. Een echte 
déjà vu; de geschiedenis herhaalt zich.

Dit debacle zal de Ossche gemeenschap nog lang heugen.........
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