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Slaapstad Oss

-

Geachte heer Hoeksema,
Oss is een gemeente die zwaar geschonden uit de crisis zal komen. De lager opgeleiden
hebben te kampen met de stijgende werkeloosheid terwijl de toekomstig hoogopgeleiden
wegtrekken alvorens ze hoogopgeleid zijn.
De Jongerenraad Oss heeft geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag: ‘’wat zijn de
redenen voor het vroegtijdig vertrek van jongeren uit Oss?’’ en concludeert dat het
antwoord bestaat uit twee redenen, namelijk:
-

het ontbreken van geschikte woonruimte voor de jongeren;
het gebrek aan een nachttrein op de trajecten Nijmegen-Tilburg en Tilburg-Nijmegen.

Nu is het zo dat de eerst genoemde reden in handen van de gemeente kan liggen waar
reden twee eerder toegeschreven zal moeten worden aan de NS, vandaar de focus op de
eerst genoemde reden. Wanneer beide punten verbeterd zouden zijn, is Oss de perfecte
‘slaapstad’; een stad waar er een uitstekende connectiviteit is met de ‘studentensteden’ en
er geschikte woonruimte beschikbaar is.
In de ogen van de Jongerenraad Oss moet een geschikte woonruimte aan de volgende eisen
voldoen:
-

de woonruimte moet op loop/fietsafstand van het Centraal Station in Oss zijn;
de woonruimte is beschikbaar vanaf ±€350,- incl. G/W/L;
de woonruimte heeft beschikking over een keukentje en een badkamertje;
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-

de woonruimte is duurzaam ontwikkeld.

Het is tijd om als gemeente Oss vooruitstrevend te werk te gaan, bewapend voor de
toekomst en hoe kan dit nu beter dan met duurzame jongerenhuisvesting? Duurzaamheid
en jongeren zijn allebei de toekomst en met dit advies kunnen beide gecombineerd worden.
Graag hoor ik van u!

Met vriendelijke groet,

Frits van den Hoogen
Voorzitter Jongerenraad Oss

JONGERENRAAD OSS
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