
Gebruiksregels Jan Cunenpark 
 
Toelichting 
Het Jan Cunenpark is gelegen in het centrum van Oss, achter het museum Jan 
Cunen. In het park bevinden zich onder andere een tiental bijzonder waardevolle 
bomen, bloemenzuilen, een muziekkiosk en een fontein/vijverpartij. Dit zorgt er voor 
dat het Jan Cunenpark een onderhoudsintensief  en ook kwetsbaar park is. Vanwege 
de schaduw die het grote aantal bomen verspreiden, is het gazon erg gevoelig voor 
beschadiging. Hierdoor is het park niet voor elk evenement geschikt. Voor kleinere, 
minder intensieve evenementen is het park incidenteel beschikbaar. Onderstaande 
gebruiksregels zijn bedoeld om schade aan het park door evenementen te 
voorkomen. 
 
Gebruiksregels: 

o Bomen (de stamvoet) dienen voorzien te worden van minimaal 3, aan elkaar 
geschakelde, dranghekken of bouwhekken ter voorkoming van schade aan de 
stam; 

 
o Er mogen geen voorwerpen (b.v. slingers, verlichting, lijnen van tenten, enz.) 

aan of in de bomen bevestigd worden; 
 

o Vanwege de beregeningsinstallatie die in het gazon en onder de verharding 
verwerkt is, mogen er geen haringen, pinnen of paaltjes e.d. in het gazon en 
de verharding aangebracht worden om schade aan de slangen te voorkomen;  

 
o Er mag niets tegen de bloemenzuilen/ -bakken gezet worden of aan bevestigd  

worden. De zuilen kunnen niet verplaatst worden voor een evenement.     
 

o Gebruik van het gazon voor evenementen kan, vanwege het herstellend 
vermogen van het gras, alleen plaatsvinden van half april tot eind september;  

 
o Op het gazon mag niet gereden worden met motorvoertuigen; 

 
o Het park (inclusief de vijver) en de directe omgeving dienen schoon en netjes 

achtergelaten te worden; 
 

o Minimaal een week vooraf aan het evenement dient het evenement gemeld 
te worden bij de gebiedsopzichter, de heer J. van de Biggelaar (0611322036) 
vanwege het uitzetten van de beregeningsinstallatie tijdens het evenement; 

 
o Tijdens deze melding kan er een afspraak gemaakt worden voor een ronde 

over het terrein om eventueel al aanwezige schade vast te leggen. Dit dient 
plaats te vinden op de dag voor opbouw van het evenement;   

 
o Voor gebruik van de muziekkiosk dient contact opgenomen te worden met de 

‘Stichting Vrienden van de Kiosk’ via www.kiossk.nl.  
 

o Per evenement dient € 500,-- aan borg betaald te worden, deze kosten 
worden in rekening gebracht bij de evenementenvergunning;  

     
Informatie  
Voor informatie of vragen over het gebruik van het Jan Cunenpark kunt u contact 
opnemen met de gebiedsopzichter, de heer J. van de Biggelaar (0611322036). In geval 
van calamiteiten buiten kantooruren kan er contact opgenomen worden met de 
piketdienst van de gemeente Oss (0611028214).   


