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1 INLEIDING

–

FIGUUR 1 AANLEIDING CENTRUMVISIE OIRSCHOT
Bron: Bureau Stedelijke Planning

1.1 DE AANPAK

FIGUUR 2 PARTICIPATIEPROCES FASE 1: DE RICHTING

Bron: Bureau Stedelijke Planning

FIGUUR 3 PARTICIPATIEPROCES FASE 2: DE UITVOERING
Bron: Bureau Stedelijke Planning

IMPRESSIE PARTICIPATIESESSIE DOE MEE IN MUSEUM DE VIER QUARTIEREN
Bron: Bureau Stedelijke Planning
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2 OIRSCHOT (CENTRUM) IN BEELD EN CIJFERS

2.1 LEVEND ERFGOEDDORP VAN DE BRAINPORTREGIO
’

FIGUUR 4 LIGGING OIRSCHOT IN DE BRAINPORTREGIO
Bron: PDOK Achtergrondkaart, bewerking Bureau Stedelijke Planning

HET ERFGOED

FIGUUR 5 ERFGOEDKAART GEMEENTE OIRSCHOT
Bron: Bureau Stedelijke Planning op basis van de erfgoedkaart van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

SINT-PETRUSBASILIEK EN BOTERKERKJE/MARIAKERK IN OIRSCHOT
Bron: Gemeente Oirschot en Visit Brabant

VEELZIJDIGE NATUUR EN WATER

IMPRESSIE NATUURGEBIEDEN RONDOM OIRSCHOT (BEEKDAL VAN DE BEERZE, DE KAMPINA EN OIRSCHOTSE HEIDE)
Bron: Visit Oirschot

2.2 BEVOLKING, ECONOMIE EN TOERISME

FIGUUR 6 GEMEENTE OIRSCHOT EN DE 4 CBS-WIJKEN
Bron: Bureau Stedelijke Planning op achtergrondkaart PDOK
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TABEL 1 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN BEVOLKING
Bron: Bureau Stedelijke Planning op basis van CBS Statline 2020 (inkomen 2018)

Woningbouw en bevolkingsontwikkeling

FIGUUR 7 WONINGBOUWLOCATIES OIRSCHOT EN PLANCAPACITEIT GEMEENTE
Bron: Actieplan woningbouw Oirschot 2.0 - juni 2021

OVERIGE DOELGROEPEN
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Toerisme en bezoekers
’

FIGUUR 8 AANBOD VAKANTIE ACCOMODATIES GEMEENTE OIRSCHOT
Bron: BRT Achtergrondkaart, bewerking Bureau Stedelijke Planning

2.3 RETAILAANBOD (CENTRUM) OIRSCHOT

FIGUUR 9 VERDELING RETAILMETERS NAAR WINKELGEBIED
Bron: Bureau Stedelijke Planning op achtergrondkaart PDOK o.b.v. Locatus-data 2020
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FIGUUR 10 RETAIL AANBOD CENTRUM OIRSCHOT O.B.V. VERKOOPPUNTEN
Bron: Bureau Stedelijke Planning op basis van Locatus februari 2020
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FIGUUR 11 CENTRUMGEBIED MET DE (TOEKOMSTIGE)TREKKERS EN MONUMENTEN
Bron: Bureau Stedelijke Planning

LEEGSTAND

FIGUUR 12 LEEGSTAND IN HET CENTRUM VAN OIRSCHOT, LANGDURING: > 3 JAAR, AANVANG/FRICTIE <1 JAAR,
STRUCTUREEL: 1-3 JAAR.
Bron: Bureau Stedelijke Planning op achtergrondkaart PDOK en op basis van Locatus
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TABEL 3 SWOT ANALYSE CENTRUM OIRSCHOT
Bron: Bureau Stedelijke Planning
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FIGUUR 13 VERBEELDING POSITIONERING
Bron: Bureau Buhrs
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FIGUUR 14 KLEURENPROFIELEN OIRSCHOT EN OMGEVING VOLGENS HET BSR LEEFSTIJLEN MODEL
Bron: Bureau Buhrs

FIGUUR 15 LEEFSTIJL ADVIES VOOR OIRSCHOT
Bron: Bureau Buhrs
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4 BEHOEFTE ANALYSE
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FIGUUR 16 UITKOMSTEN DISTRIBUTIEVE TOETS DAGELIJKSE SECTOR UITGEDRUKT IN MARKTRUIMTE IN M² WVO
Bron: Bureau Stedelijke Planning
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FIGUUR 17 FLEXIBILITEIT FUNCTIES BINNEN CENTRUMGEBIEDEN
Bron: Bureau Stedelijke Planning
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TABEL 2 DISTRIBUTIEVE BEREKENING GEMEENTE OIRSCHOT
Bron: Bureau Stedelijke Planning
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BIJLAGE 3 -PARTICIPATIERAPPORT BUREAU BUHRS

PARTICIPATIERAPPORT CENTRUMVISIE GEMEENTE OIRSCHOT
Bureau Buhrs, 6-9-2021

1. INLEIDING
Ten behoeve van de centrumvisie voor Oirschot is van maart tot en met juli 2021
een participatietraject uitgevoerd. Met dit traject wil de gemeente tot een
verbindende, toekomstbestendige, breed gedragen en actiegerichte visie komen.
Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen burgerparticipatie en het betrekken
van stakeholders. Hieronder staan achtereenvolgens de uitgangspunten, het
overzicht van de georganiseerde activiteiten en een impressie van de resultaten.
Resultaten zijn meegenomen in de (deelproducten van de) centrumvisie.

2. UITGANGSPUNTEN
•

1.2 Opzet

Het participatietraject bestond uit een flitspeiling voor alle inwoners van
Oirschot en een DNA ‘Denk Mee’ workshop, twee toetsingsworkshops en een ‘Doe
Mee’ workshop met stakeholders. Een deel van de activiteiten vond digitaal
plaats, in verband met de corona maatregelen.
De voorbereiding en begeleiding van de workshops werd verzorgd door Bureau
Buhrs. De resultaten uit het participatietraject worden gebruikt tijdens het
uitwerken van de centrumvisie.
•

2.2 Doelen

•

Inzicht krijgen in de belangen, meningen, wensen en behoeften van bewoners
en stakeholders.

•

De kwaliteit van strategische keuzes voor de centrumvisie verbeteren.

•

Draagvlak voor de centrumvisie verkrijgen en ervoor zorgen dat deze
realistisch is.

•

2.3 Planning

De data van de verschillende activiteiten waren als volgt:
• 29 maart tot 3 juni
Flitspeiling
•

14 april

Denk Mee workshop

•

10 mei

Toetsingsworkshop jonge ondernemers

•

19 mei

Toetsingsworkshop intern

•

12 juli

Doe Mee workshop

•

22 juli tot 23 augustus

Resultaten Doe Mee workshop aanvullen

3. OVERZICHT VAN DE ACITIVITEITEN EN RESULTATEN
•

3.1 Flitspeiling

Doel: Om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Oirschot hun mening konden
geven over de onderwerpen binnen de centrumvisie is een flitspeiling uitgezet.
Hiermee wil de gemeente het toekomstbeeld zo goed mogelijk op de wensen en
behoeften van de inwoners laten aansluiten.

Doelgroep: De flitspeiling is bij de inwoners onder de aandacht gebracht door
middel van het interactieve platform doemee-oirschot.nl. Ook is het burgerpanel
opgeroepen om de flitspeiling in te vullen De flitspeiling is ingevuld door 681
respondenten.
Programma: De flitspeiling kon ingevuld worden van 29 maart tot 3 juni 2021.
In de flitspeiling kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de sfeer,
voorzieningen en functies van het centrum. Deze werden voorgelegd aan de hand
van open vragen en meerkeuze vragen.
Resultaat:
Hieronder staat een aantal bevindingen uit de resultaten van de flitspeiling:
•

De meeste respondenten bezoeken het centrum van Oirschot wekelijks,
namelijk 59,2%. 28,8% bezoekt het centrum elke dag. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn de horeca bezoeken, winkelen of dagelijkse
boodschappen doen.

•

De sfeer van het huidige centrum van Oirschot wordt door de respondenten
voornamelijk gezellig, historisch en gemoedelijk genoemd.

•

Volgens de respondenten moeten onder andere de volgende zaken in het
centrum worden aangepakt: het centrum verkeersluw maken, terrassen
voldoende ruimte geven, leegstaande panden, de gele O weghalen, meer
groen toevoegen, parkeren op de markt, diversiteit van ondernemers en een
breder cultureel aanbod.

•

Als het gaat om de toekomst van het centrum vinden respondenten
cultuur(historie) en monumenten het belangrijkste thema. Daarna volgen
verkeer, economie en toerisme.

•

Horeca, ruimte voor ontmoeting en winkels vinden respondenten de
belangrijkste functies als het gaat om de toekomst van het centrum.

•

De sfeer van het centrum moet volgens de respondenten in de toekomst
voornamelijk gezellig, historisch en levendig zijn.

•

3.2 Denk Mee workshop

Doel: Tijdens de Doe Mee workshop werd de eerste input verzameld over de
identiteit van het centrum van Oirschot.
Doelgroep: Voor de Denk Mee workshop werd een aantal belangrijke
stakeholders uit het netwerk van de gemeente uitgenodigd, bestaande uit
ondernemers, erfgoed beheerders en belangrijke personen binnen de gemeente.
16 stakeholders waren aanwezig.
Programma: Tijdens de workshop werd een aantal tussentijdse resultaten van
de flitspeiling gedeeld. Ook werd door Bureau Stedelijke Planning en Bureau
Buhrs de opgave toegelicht. Om de identiteit van het centrum te bepalen werd de
stakeholders input gevraagd over drie belangrijke onderwerpen.
• Kenmerken van het centrumgebied: Wat zijn de kernkwaliteiten van het
centrum, dat moet fungeren als kloppend hart? Welke waarden staan centraal
in het centrum?
• Kenmerken van de gebruikers: Op wat voor type bewoners, bezoekers en
ondernemers moet het centrum aantrekkingskracht hebben?
• Kenmerken van concurrenten: Wat zijn de kernkwaliteiten van
concurrerende centrumgebieden en welke positie kan het centrum van
Oirschot hierin claimen?
Dit gebeurde mondeling, maar ook aan de hand van de tool Mentimeter.
Resultaten:
Kernkwaliteiten:

Door middel van de prioriteren-functie in Mentimeter werd een vooraf
opgestelde lijst van kernkwaliteiten bij de deelnemers voorgelegd. Na deze te
prioriteren volgde daar een top 5 uit:
1. De Markt, het Vrijthof en omliggende straten
2. Historisch erfgoed (o.a. de Basiliek en het Boterkerkje)
3. Cafés, restaurants, terrassen
4. Winkelaanbod (met name boetiekjes en speciaalzaken)
5. Nabijheid van natuur
Deze top 5 werd ingevuld in de concurrentiematrix. Samen met de deelnemers
werd deze matrix ingevuld. Zij gaven aan dat Oisterwijk, Heusden, Eersel,
Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode de grootste concurrenten van Oirschot zijn.
Ten opzichte van Oisterwijk, Eersel en Hilvarenbeek scoort Oirschot beter op
historisch erfgoed. Ten opzichte van Oisterwijk en Eersel scoort Oirschot beter
op de Markt, het Vrijthof en omliggende straten. Ten opzichte van Heusden scoort
Oirschot beter op nabijheid van natuur. Op basis van deze ondervindingen
werden de 5 kernkwaliteiten opnieuw geprioriteerd en ook toegelicht. De
resultaten zijn te vinden in de Brandsheet, als bijlage van de centrumvisie.
Merkwaarden
Door middel van een merkenspel werd bij de deelnemers opgehaald welke sfeer
zij willen dat Oirschot uitstraalt naar haar bezoekers. Uit een overzicht van
merken kozen zij een logo dat voor hen qua waarde synoniem staat voor de
toekomstige sfeer in het centrum van Oirschot. Zij noemden daar onder andere
de waarden nostalgisch, historisch, gezellig, knus, kwalitatief, betrouwbaar en
levendig. Uit deze input zijn vervolgens twee keer drie merkwaarden gekozen.
Drie merkwaarden die het huidige centrum beschrijven en drie merkwaarden die
versterkt moeten worden in de toekomst.
Doelgroepen
Na het presenteren van de geadviseerde doelgroepen op basis van de leefstijlen
aan de deelnemers werd hierop gereageerd. Zo was er bijvoorbeeld een
deelnemer die aangaf dat hij het de taak van de gemeente vindt om te zorgen dat
het soort winkels en horeca bij de doelgroep past. Bureau Buhrs gaf daarbij aan
dat de centrumvisie hier richting in gaat geven, maar dat vooral ook de look &
feel, marketing & promotie en inrichting van de openbare ruimte belangrijk zijn.
Het gaat erom dat alle betrokkenen in het centrum dezelfde kant op kijken.
De deelnemers herkenden de geschetste huidige doelgroepen en konden zich
grotendeels vinden in de aangedragen potentiële doelgroepen.
Een deelnemer vroeg zich wel af of de manier waarop Oirschot gepromoot moet
worden wel aansluit met wat huidige bewoners willen. Het moet volgens hem

ook een leefbaar Oirschot worden. Vooral veiligheid in het dorp vindt hij
belangrijk.
Er werd benadrukt dat Oirschot minder behoudend, maar juist vooruitstrevend
moet zijn. Het zou daarbij ook kunnen helpen om ook jongere stakeholders op de
eerste ondervindingen te laten reageren. Daarnaast sluit de strategie van
Oirschot in het algemeen vooral aan op de regio Eindhoven, dus het is belangrijk
om dat bij het schrijven van de centrumvisie ook in gedachten te houden.
Tot slot moet volgens een deelnemer een kwaliteitsslag worden gemaakt wat
betreft het aanbod in Oirschot.
•

3.3 Toetsingsworkshop jonge garde

Doel: De eerste aanzet voor het DNA van het centrum van Oirschot werd gedaan
tijdens de eerste workshop. Om het beeld nog scherper te krijgen werden de
uitkomsten aan twee nieuwe groepen voorgelegd, in de vorm van
toetsingsworkshops.
Doelgroep: Tijdens de DNA workshop werd door de deelnemers aangegeven dat
het goed zou zijn om ook jongere stakeholders naar hun input te vragen. Hier
werd het netwerk van de gemeente / Visit Oirschot voor geraadpleegd. Er waren
12 jonge stakeholders aanwezig.
Programma:
In de vorm van een Powerpoint-presentatie werden de opgehaalde resultaten uit
de flitspeiling en uit de DNA workshop aan de deelnemers voorgelegd. Hier
konden zij mondeling en door middel van Mentimeter op reageren.
Resultaten:
Sfeer centrum Oirschot
Allereerst werd de deelnemers in Mentimeter gevraagd waar zij aan denken bij
het centrum van Oirschot. Deze vraag resulteerde in woordwolk, waarin de
woorden ‘sfeervol’, ‘gezelligheid’ en ‘historie’ het meeste genoemd werden.
Kernkwaliteiten
Vervolgens werden de kernkwaliteiten en de concurrentiemix met de deelnemers
gedeeld. Een groot deel van de eerste groep vond dit overzicht herkenbaar. Ook
vonden zij dat kunst en cultuur in het rijtje terug moest komen. Historisch
erfgoed wilden zij het liefste bovenaan het rijtje zien staan. Ook nabijheid van
natuur mocht hoger in het overzicht komen, met daarbij de aanvulling
aanwezigheid van water in het centrum (het Wilhelminakanaal).

Merkwaarden
Ook op het overzicht van de gekozen merkwaarden mochten de deelnemers
reageren. Opnieuw vond het grootste deel van de groep dit rijtje herkenbaar. Wel
werd gezegd dat er meer verjonging terug mocht komen. Woorden als ‘innovatief’
over ‘vernieuwend’ zouden zij graag terugzien.
Doelgroepen
De deelnemers mochten tevens in Mentimeter op het leefstijladvies reageren. De
eerste groep gaf daar aan dat er rekening moet worden gehouden met de
jongeren in Oirschot en wat zij willen. De meeste deelnemers konden zich goed in
het advies vinden. Wel plaatsten ze er de kanttekening bij dat het niet te elitair of
glamoreus moet worden.
Kernpropositie
Tot slot werd de deelnemers gevraagd om een scherpe beschrijving van 1 à 2
zinnen te maken van het toekomstige centrum van Oirschot. Zij vulden de zin aan
‘Het centrum van Oirschot is (straks)...’, wat als input kon dienen voor de
kernpropositie.
Hieronder is een greep uit de ingezonden kernproposities weergegeven:
... een monumentaal dorp met eigentijds karakter.
... een plaats waar mensen komen om mooie historie te zien, daarbij van
Brabantse gastvrijheid te genieten en kwaliteit te ervaren.
... een aantrekkelijk dorp waar je een mooi winkelaanbod hebt dat je kunt
combineren met goede horeca, maar ook kunt genieten van cultuur en historie.
•

3.4 Toetsingsworkshop intern

Doel: Net als bij de voorgaande toetsingsworkshop was het doel om een nog
scherper beeld te krijgen van het DNA van het centrum van Oirschot. Er werd
naar de mening van de deelnemers gevraagd over de eerder opgehaalde input.
Doelgroep: De toetsingsworkshop werd georganiseerd voor belangrijke
stakeholders binnen de gemeente. Er waren 11 deelnemers aanwezig.
Programma:
Het eerste deel van de bijeenkomst was een presentatie van de resultaten van de
DNA workshop met de aanvullingen van de eerste toetsingsworkshop. In het
tweede deel werd aan de deelnemers input gevraagd om samen een
prioriteitenmatrix in te vullen. Hierdoor werd getracht de quick-wins inzichtelijk
te maken, ofwel veranderingen met een hoge impact die lage inspanning
vereisen.
Resultaten:

Sfeer centrum Oirschot
In Mentimeter werd de deelnemers gevraagd waar zij aan denken bij het centrum
van Oirschot. Dit resulteerde in een woordwolk, waarin ‘monumentaal’ en
‘historie en authentiek’ het meeste genoemd werden.

Kernkwaliteiten
Na het delen van de kernkwaliteiten en de concurrentiematrix met de
deelnemers mochten zij hierop reageren. De meeste deelnemers konden zich
goed vinden in het overzicht. Kunst en cultuur vonden zij een waardevolle
aanvulling, maar niet alle deelnemers zouden deze boven horeca en winkelen
plaatsen.
Merkwaarden
Ook over het overzicht van merkwaarden mochten de deelnemers hun mening
geven. De meeste deelnemers waren het eens met de gekozen merkwaarden. Wel
werd gezegd dat er op dit moment stilstand is in het centrum. Daarom vonden de
deelnemers ‘levendig’ en ‘bruisend’ goede merkwaarden.
Doelgroepen
In Mentimeter reageerden de deelnemers op het leefstijladvies. Een van de
deelnemers gaf aan dat het logisch klinkt, maar dat het behoudend overkomt. Een
andere deelnemer vond de rustzoeker herkenbaar, maar vind de stijlzoeker wat
lastiger te plaatsen. Tot slot zei een deelnemer zich te kunnen vinden in het
advies, maar dat er een mogelijke mismatch is met de ambitie.
Kernpropositie
Tot slot werd de deelnemers gevraagd om in Mentimeter de volgende zin aan te
vullen: ‘Het centrum van Oirschot is (straks)...’. Dit kon als input dienen voor een
kernpropositie, een scherpe beschrijving van 1 à 2 zinnen van het toekomstige
centrum van Oirschot.
Hieronder is een greep uit de ingezonden kernproposities weergegeven:
... een aantrekkelijke historische omgeving waar het fijn vertoeven is.
... een gezellige huiskamer met een ‘goed’ tapijt en dito inrichting, waar auto’s in
de ban zijn en jong en oud elkaar ontmoeten, geborgen, met een ‘uitgelicht’ decor,
onder een fris groen (nieuw) dak en voetjes in het koele water, hier wil ik zijn.
... een historisch, gezellig centrum. De moeite waard om te bezoeken.

•

3.5 Doe Mee workshop

Doel: Aan de hand van de resultaten van de Denk Mee workshop en
toetsingsworkshops werd een eerste opzet van de brandsheet gemaakt en
werden voor de centrumvisie drie scenario’s uitgewerkt. In de Doe Mee
workshop kregen de stakeholders nog een keer de mogelijkheid om hierop te
regeren. Zo konden de stukken inhoudelijk worden verrijkt en ontstond er
draagvlak onder de stakeholders.
Doelgroep: Alle stakeholders die uitgenodigd waren voor eerdere workshops,
werden uitgenodigd voor de Doe Mee workshop. Er waren uiteindelijk ongeveer
20 deelnemers aanwezig, waaronder ondernemers, bewoners, werknemers van
de gemeente en erfgoed beheerders.
Programma: Door middel van een Powerpoint-presentatie werden door Bureau
Buhrs de uitkomsten van de voorgaande workshops met de aanwezigen gedeeld.
Daarna presenteerde Bureau Stedelijke Planning de drie uitgewerkte
ontwikkelscenario’s voor de centrumvisie. Naar aanleiding van deze twee
onderdelen kon door de deelnemers worden gereageerd of vragen worden
gesteld. De deelnemers mochten de drie scenario’s door middel van stickers
beoordelen op economische vitaliteit, identiteit van Oirschot en uitvoerbaarheid.
Aan thematafels werd vervolgens in groepen nagedacht over de uitwerking van
de scenario’s binnen thema’s:
1. Retail aanbod / publieksvoorzieningen
2. Openbare ruimte
3. Evenementen
4. Parkeren & verkeer
5. Samenwerking
De resultaten hiervan werden plenair teruggekoppeld.
Resultaten:
Presentatie DNA
Over de woordwolk die de huidige sfeer van het centrum weergeeft, zeiden een
van de deelnemers het volgende: er staan nu geen negatieve woorden in de
woordwolk, dat is dus niet realistisch. Bij de merkwaarden zagen de deelnemers
graag dat Oud Hollands vervangen werd door Oud Brabants.
De deelnemers gaven aan dat zij vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in
erfgoed. Dit moet meegenomen worden in de centrumvisie.
Op de kernboodschap reageerden zij het volgende:
- Oirschot moet niet alleen beleefbaar zijn voor bezoekers, maar ook
leefbaar voor bewoners. Er zou toegevoegd kunnen worden: ‘om prettig
te kunnen wonen’

-

Andere dorpen in de buurt zouden ook aan kunnen sluiten bij deze
kernboodschap. Is Oirschot dan wel uniek?

-

Het woord ‘eigentijds’ moet nog worden toegevoegd

Verder kwamen de volgende zaken aan bod:
- Er zou meer uit de samenwerking met Oisterwijk kunnen worden
gehaald. Je kunt met citymarketing meer inspelen op de mate waarin
Oirschot en Oisterwijk elkaar aanvullen.
-

De deelnemers zouden graag zien dat de gemeente makkelijker
aanspreekbaar is.

-

De gemeente zou meer moeten luisteren naar ondernemers, bijvoorbeeld
bij de organisatie van evenementen. Sommige evenementen zorgen voor
overlast en zouden volgens de deelnemers plaats moeten vinden buiten
het centrum.

-

Ondernemers moeten samen optrekken als het gaat om de organisatie
van evenementen. Op dit moment is er geen ondernemersvereniging.

3.6 Resultaten Doe Mee workshop aanvullen

•

Doel: Om ervoor te zorgen dat de resultaten van de Doe Mee workshop op 12 juli
juist en volledig waren en om inwoners de mogelijkheid te geven om mee te
praten, zijn deze online gedeeld.
Doelgroep: Alle inwoners en ondernemers in Oirschot kregen de mogelijkheid
hun reactie achter te laten. 33 mensen hebben uiteindelijk een reactie achter
gelaten, waarvan 29 inwoners en 4 ondernemers.
Programma: De resultaten werden per thema op het platform doemeeoirschot.nl geplaatst. Onder ieder overzicht ideeën over een bepaald thema
konden zij een reactie achterlaten.
Resultaat:
Door de 33 mensen zijn in totaal 69 reacties achtergelaten.
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In totaal is 681 keer de flitspeiling ingevuld. Verder zijn er ruim 30 stakeholders
gesproken tijdens de verschillende bijeenkomsten en hebben 33 mensen hun
reactie achter gelaten op de resultaten van de laatste workshop op het platform.

Op deze manier zijn bewoners en ondernemers uit alle leeftijdscategorieën uit
Oirschot geraadpleegd. De reacties vanuit de bewoners en ondernemers over het
participatietraject waren positief. De participatie zorgde voor veel input vanuit
verschillende invalshoeken die Bureau Stedelijke Planning en Bureau Buhrs
meenemen in het uitwerken van de centrumvisie.
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