JAARVERSLAG 2017 VAN DE BLB / WIJKRAAD BINNENSTAD
1. INLEIDING
Vorig jaar hebben wij in ons jaarverslag een terugblik gegeven op het jaar 2016.
Inmiddels is er alweer een heel jaar verstreken en blikken wij nu terug op 2017.
Als we naar de onderwerpen kijken, is er (nog) veel hetzelfde.
Bij wijze van grap zeiden we schertsend: als we nu eens alleen het jaartal van 2016 veranderen in 2017
en vervolgens afwachten of en wie er reageert….. Maar dat vonden we toch iets te flauw en vooral ook
onrecht doen aan de werkelijkheid. Want in werkelijkheid is er heel veel gedaan, zowel door actieve
bewoners, leden en bestuursleden, als door mensen binnen de gemeente. En er is wat bereikt.
Daarover meer in dit jaarverslag 2017.
Het jaar 2016 eindigde met een noodroep van de voorzitter: “ik ben gekke Henkie niet”. Dit werd
verklaard vanuit de geringe vorderingen op diverse dossiers. Daarmee begon het jaarverslag 2016.
En ondanks reparatiegesprekken met de gemeente, op basis waarvan in 2017 verder werd gewerkt,
eindigde het jaar 2017 helaas nog onfortuinlijker. Gezien het belang dat wij hieraan hechten, openen
we dit jaarverslag dan ook met deze uiterst pijnlijke ervaring, die heeft geleid tot een boze brief.
Verder rapporteren wij over de ervaringen in het eerste jaar met het wijkbudget en de Bewoners
Advies Groep.
De traditionele Algemene Ledenvergaderingen / vergaderingen van de Wijkraad Binnenstad zijn ook
in 2017 weer vier keer georganiseerd en gehouden. Die vergaderingen zijn steeds druk bezocht
geweest en voorzien dus in een behoefte. En dan was er nog onze deelname aan klankbordgroepen en
werkgroepen, alsmede onze ondersteuning aan diverse bewonersinitiatieven.
Over dit alles wordt meer verteld in dit inhoudelijke jaarverslag.
Separaat hebben wij een financieel jaarverslag gemaakt.
Beide documenten bieden wij onze leden aan, ter goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 9 maart 2018. Als de ALV haar goedkeuring heeft gegeven aan beide verslagen, zullen wij
deze aanbieden aan de gemeente ter verantwoording van de door de gemeente verleende subsidie.
Tenslotte nog iets.
We hebben gemerkt dat we goede contacten hebben met mensen in de stad, die net als wij in de weer
zijn om onze stad een fijne, levendige en bloeiende stad te laten zijn. Met bijvoorbeeld Hartje, met de
KNH afdeling ‘s-Hertogenbosch, met diverse mensen binnen de gemeente, zowel ambtelijk als
bestuurlijk. En ook al zijn we het zeker niet altijd met elkaar eens, van groot belang vinden we dat we
met elkaar in gesprek zijn en dat dit gebeurt vanuit wederzijds respect. Want ook dat bevordert de
leefbaarheid van onze binnenstad.

2. BOZE BRIEF over het PARKEREN
Al weer meer dan 5 jaar geleden zijn er nog met mevrouw René Spermon, onze toenmalige voorzitter,
afspraken gemaakt over het wegwerken van de wachtlijst voor een parkeervergunning. Wij hebben het
heel onjuist gevonden dat het tempo in het nakomen van de afspraken zo veel tijd vergde: tot op heden
zijn de afspraken slechts heel gedeeltelijk nagekomen. Erger nog vonden wij dat er door het College
van B. & W. een raadsinformatiebrief is verzonden over één onderdeel uit de afspraken, namelijk een
evaluatie van het vergroten van de sectoren, waarin vermeld staat dat er met de Blb overleg over is
geweest. Er is overleg geweest met de Blb, maar pas op de dag vóór behandeling van die
informatiebrief in het college. Daarmee is het onmogelijk dat de reactie van de Blb evenwichtig is
verwerkt en dat blijkt dan ook in de raadsinformatiebrief zelfs in het geheel niet gebeurd te zijn:
o
o

dat is onjuiste informatie aan de Gemeenteraad (in bestuurlijk opzicht een doodzonde)
het is schofferend naar de bestuurders van de Blb, die hun energie en tijd hebben ingezet om met
Stadstoezicht te overleggen over het onderwerp.

Daarom dus een boze brief. Die is verzonden op 10 november 2017 als open brief met afschrift aan de
Gemeenteraad, de gemeentesecretaris, de wijkmanager, Hartje, KNH afdeling ’s-Hertogenbosch,
Brabants Dagblad en Bastion Oranje, alsmede aan alle leden van de Blb.
De brief is wel ontvangen door de gemeente: we kregen een ontvangstbevestiging.
Maar de brief is in 2017 niet beantwoord en zelfs nog niet ten tijde van het schrijven van dit
jaarverslag, ruim 3 maanden later.
Ter verontschuldiging zou misschien kunnen worden aangevoerd dat de eerst verantwoordelijke
wethouder nadien door andere en onfortuinlijke omstandigheden heeft moeten aftreden en dat het tijd
heeft gevergd diens taken te laten overnemen door andere collegeleden.
Daar staat tegenover dat de voorzitter van de Blb eens overleg heeft gehad met die wethouder, waarbij
de ambtelijke top voor het onderwerp aanwezig was, dat daar heel helder de zienswijze van de Blb is
voorgelegd -zoals ook verwoord in de open brief- en dat daar dus helemaal niets mee is gedaan.
Is het desinteresse? Is het onwil? Zijn andere belangen groter?
Wij weten het niet, maar zien slechts dat er op dit dossier veel te weinig gebeurt.
Terwijl wij helder zijn in onze vragen, zoals verwoord in onze brief van 10 november 2017:
-

terugdraaien van de uitwijkregeling;
parkeerplaatsen op straat voor bewoners in ruil voor de Josephgarage;
in samenspraak nog eens kritisch de sectorindeling bezien, met name sector 1.

Wij hopen en wensen dat in 2018 dit dossier op harmonieuze wijze kan worden afgerond.
Niet alleen naar inhoud, maar vooral ook naar omgangsvormen.
Zoiets als: een voorspoedig en vooral ook gelukkig Nieuwjaar.

3. DRAAGVLAK IN DE WIJK
wijkraad voor alle binnenstadbewoners
Náást een vereniging met leden zijn wij tevens Wijkraad Binnenstad.
Op de door ons georganiseerde vergaderingen is iedereen uit de binnenstad welkom; lidmaatschap is
niet vereist. In 2016 hebben we de presentielijst gedigitaliseerd. Daarbij is een directe koppeling naar
de ledenadministratie mogelijk. Dat heeft o.m. tot voordeel dat wij de mailadressen van onze leden
kunnen updaten. Vaak immers wordt bij verandering van mailadres dit niet aan ons doorgegeven,
waardoor leden niet meer bereikbaar zijn of slechts met extra inspanningen.
In 2017 is gebleken dat bijhouden van de presentielijst minder eenvoudig is dan het in aanvang leek:
• bestuursleden moeten vroeg met laptop aanwezig zijn;
• bezoekers zouden zich gedisciplineerd moeten aanmelden en niet zomaar de zaal inlopen.
Beide punten hebben een samenhang: als er niemand / te weinig staat, meldt ook niemand zich aan.
We hebben het eens geëvalueerd met als doel dit te verbeteren.
De conclusie is dat we doorgaan met deze digitale presentielijst juist vanwege het updaten van de
mailadressen en ook de mogelijkheid nieuwe leden te werven. Enkele verbeterpunten in de uitvoering
hebben wij gesignaleerd en gaan we doorvoeren.
leden
In ons jaarverslag van 2016 hebben wij vermeld dat het ledental was gegroeid van 287 in 2015 naar
321 in 2016: een groei in aantal van bijna 12% en in feite hoger omdat er ook leden zijn uitgeschreven
wegens verhuizing naar buiten de binnenstad en helaas ook wegens overlijden.
Ook dit jaar weer zijn er mensen uitgeschreven als lid om dezelfde redenen (wij hebben geen enkele
opzegging ontvangen wegens onvrede).
Wij moeten helaas een aantal oud leden missen wegens overlijden, waaronder juist leden die al heel
lang lid zijn geweest van de vereniging. Hoe raar het ook moge klinken, het is de keerzijde van het
succes dat wij alweer zo lang bestaan.
Het aantal leden is met mutaties van uit- en inschrijvingen nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven.
hoe de binnenstadbewoners bereiken
website
Sinds jaar en dag heeft de Blb /wijkraad een eigen website (met dank aan San de Kort, die dit heeft
opgezet en uiterst nauwgezet onderhoudt!) Type op Google slechts Blb en dan al wordt de website
getoond: www.blbwijkraad.nl met alle voor binnenstadbewoners belangrijke onderwerpen, alsmede
soms ook meningspeilingen. In 2017 is de website van de Blb maar liefst 18.162 bezocht (in 2016
waren dat 15.421 bezoeken. Toen al veel en nu nog weer een verdere toename.
De website is indertijd opgezet door Monica Hoogmoed.
Op 22 januari 2014 heeft San de Kort het overgenomen. Hij heeft gezorgd voor een nieuwe opbouw,
gehost bij one.com, en zorgt zelf voor het onderhoud.
De website is gebouwd op basis van een matrix van Allwebco (USA) en is volledig responsive zodat
hij toegankelijk is voor zowel pc’s als mobiele apparaten. (HTML5).
Achter de website is Google actief voor het email verkeer en dataopslag (Google drive).
Er zijn links naar Linkedin en Facebook. Achter de website hangt een Blog, ook gebouwd met de tools
van Google. De Blb is erkend als “non-profit organisation” door Techsoup en kan daardoor gratis
gebruik maken van alle apps van Google. Achter de website is een archief opgebouwd met als
beginjaar 2006. De Blb heeft een abonnement op Office 365.
Er wordt gezocht naar leden die bereid zijn het onderhoud van de website over te nemen, omdat San
de Kort wegens zijn leeftijd wil stoppen met dit werk.

facebookpagina
De Facebookpagina voor de Blbwijkraad (https://www.facebook.com/BLBDenBosch/) is opgezet door
Will Hoeben en wordt bijna dagelijks onderhouden door Yvonne Welings (beheerder).
Op dit moment heeft Blb facebook pagina 382 volgers. Gemiddeld bereik per maand is ongeveer 1500
bereikte personen. Per bericht betekent dit tussen de 100 en 400 personen die onze berichten bekijken.
Daarnaast zijn er uitschieters in bereik wanneer een bericht meer emotie oproept, of een actueel belang
heeft.
Wijkgericht
Dit is een in de Binnenstad huis aan huis verspreid blad van de gemeente, waarin wij als wijkraad
echter een platform krijgen. Actuele onderwerpen kunnen wij daarin aan de orde stellen, alsmede
aandacht vragen voor de vergaderingen van de wijkraad Binnenstad.
Interessant is of Wijkgericht een blad is van de gemeente (die de uitgave en verspreiding ervan betaalt)
dan wel of het een spreekbuis is van de Blb / Wijkraad Binnenstad. Het ging eens over het wijkbudget,
door de gemeente gepromoot en door de Blb voorzien van wat kritische kanttekeningen. Toen bleek
het meer gemeente en minder Blb te zijn. Jammer, want juist de discussie over dat onderwerp zou naar
onze mening de waarde van het blad voor de binnenstadsbewoners kunnen verdiepen.
Helaas bleek in 2017 opnieuw dat het blad niet overal in de binnenstad wordt bezorgd.
We hebben hiervoor aandacht gevraagd.
nieuwsbrief
Nieuw in 2016 was de Nieuwsbrief van de Blb/Wijkraad Binnenstad.
Dit is onderdeel van een met name door ons bestuurslid José Schoormans opgesteld communicatieplan
José verzorgt ook het uitbrengen van de Nieuwsbrieven, die overigens alleen digitaal zijn en per mail
worden gezonden.
In 2017 hebben we wel enkele keren een nieuwsbrief uit doen gaan, maar in de loop van het jaar is dat
wat weggeëbd. Zelf vinden we dat jammer, want de Nieuwsbrief blijkt een goede respons te hebben:
tal van leden lezen de brief.

4. BESTUUR
In de Algemene Ledenvergadering van maart 2017 zijn twee bestuursleden afgetreden en is één nieuw
bestuurslid benoemd:
afgetreden zijn :
•
•

Christ van Puijenbroek, Bethaniënbuurt;
Will Hoeben, ’t Zand Noord

Aangetreden is Joep ten Brink, Havenkwartier.
Over het nieuw aantreden van Joep ten Brink is het volgende relevant.
Hij heeft zich ervoor beijverd de buurtvereniging Havenkwartier nieuw leven in te blazen.
Fantastisch dat hem dit gelukt is. En zo vertegenwoordigt Joep in ons bestuur een buurtvereniging,
zoals ook enkele andere bestuursleden dat doen. Wij zijn hier heel blij mee.
In het bestuur heeft er discussie plaatsgevonden over de vraag hoe de Blb te verankeren in de
bevolking van de binnenstad. Vertegenwoordiging vanuit buurtverenigingen zoals Vughterpoort, het
Havenkwartier, Tolbrug en Nederveenflat in het bestuur van de Blb juichen wij toe. Verder streven wij
naar zo veel mogelijk vertegenwoordiging in ons bestuur vanuit de onderscheiden buurten in de wijk
Binnenstad, ook als daar geen buurtvereniging bestaat.
Tevens is herbevestigd dat het bestuur haar beleid dient te stoelen op de instemming van de leden,
te verifiëren in de ledenvergaderingen en eventueel aanvullend in enquêtes.
Het bestuur bestond einde 2017 uit de volgende personen:
Dagelijks Bestuur
Henk Schuurs
José Schoormans
San de Kort
Wout Heijnen

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

Algemeen Bestuur
Elise Ackermans
Frans Bolder
Joep ten Brink
Marjan te Riele
Gerdi Schoofs
Wim Vos
David de Jong

Museumkwartier
Tolbrug
Havenkwartier
’t Zand Zuid
Vughterdriehoek
Centrum Noord
Hofstad

GZG buurt
Bethaniënbuurt
Vughterpoort
Hinthamerdriehoek

5. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017

5.a. Algemene Ledenvergaderingen / Wijkraad Binnenstad
Ook in 2017 hebben wij weer 4 grote vergaderingen georganiseerd.
Er komen veel mensen en de bijeenkomsten worden gewaardeerd.
Er waren levendige discussies, die het bestuur veel input hebben gegeven over wat er leeft in de
binnenstad en onder onze leden.
Deze vergaderingen kennen thema’s, waarbij hoort dat ook de gemeente er een platform vindt voor het
uitdragen van haar beleid. Ook is er het item: Nieuws uit de Buurten, dus een platform voor elke buurt.
En we besteden aandacht aan een pareltje in de binnenstad.
Alle verslagen zijn opgenomen op de website van de Blb / wijkraad (www.blbwijkraad.nl)
Dit is mogelijk doordat ons bestuurslid Frans Bolder steeds weer bereid is gebleken om een verslag te
maken van de vergadering. Waarvoor onze hartelijke dank.
Hierna heel kort de hoofdzaken per vergadering.
29 maart 2017 – in de Muzerije, ongeveer eerst 40 leden en dan 100 aanwezigen
Conform de statuten was er eerst een besloten deel, alleen voor de leden van de vereniging, waarvan er
ongeveer 40 naar de vergadering waren gekomen. De jaarstukken en het verslag van de kascommissie
waren aan de orde, waarna formeel de goedkeuring van de stukken, alsmede het vaststellen van de
begroting voor het nieuwe (nu dus al lopende) jaar 2018.
Tevens het verkiezen van het nieuwe bestuurslid en afscheid van de vertrekkende leden.
In het openbare gedeelte, de Wijkraadsvergadering, waar ongeveer 100 mensen aanwezig waren.
Reina Spit van de gemeente ’s-Hertogenbosch gaf een overzicht van feiten en cijfers over de
binnenstad, resultaat van een actuele statistische monitor. Het was voor Monica van de Hoorn en
Jeanne Halewijn, beide bewoonster van de Hofstad, aanleiding om een ander buurtgeluid te laten
horen: zij zijn positief over de buurt, maar signaleren wel dat het aantal mutaties hoog is en dat het
woningtoewijzingsbeleid met sociaal zwakkeren (GGZ indicatie) een zware wissel trekt op de buurt.
Vervolgens spraken Ted Prinsen, hoofd Openbare Ruimte en Verkeer, en Femke Vermeulen, hoofd
Stadstoezicht, over respectievelijk te hard rijden en het parkeerbeleid. Deze onderwerpen komen
overigens ook aan bod onder het kopje activiteiten van de Blb, zie verderop in dit verslag.
Vanuit de buurten werd aandacht gevraagd voor:
• wijzigen van winkelbestemming naar Horeca ( nader onderzoeken
• beleid en praktijk inzake afvalcontainers
( en bespreken
• meldpunt schoon en veilig telefoon 615.55.55
• app op de Iphone: Buiten Beter.
21 juni 2017 – in de Verkadefabriek, ongeveer 60 aanwezigen
Het thema is: de balans is zoek, zoek de balans
Horeca en evenementen breiden uit naar plaats en tijd:
- Carnaval van vroeger 3 dagen naar nu 6 dagen en ook Halfvasten erbij;
- Maritiem van 3 dagen / 2 jaar naar nu de week van het water met 10 dagen;
- Maritiem eerst rondom de haven, nu ook in Orthensestraat en Uilenburg;
- Verschieten van kleur: winkel wordt horeca.
Discussie aan de hand van stellingen.
Conclusie: we moeten echt met alle partijen bezien wat wel/niet moet: balans

Het Pareltje in de binnenstad was dit keer de uil, op het Wilhelminaplein, bewonderd door een
kleinkind van een van onze leden.
Uit de buurten:
- Theaterstadstuin bij Liliane Fonds en Koningstheater - zie op facebook: theaterstadstuin;
- pleintje Stoofstraat /Postelstraat: is een rommeltje, maar zal worden opgeknapt;
- de Stadsbus gaat weer rijden dankzij vrijwilligers, de Blauwe Engelen;
- actiecomité Goederentreinen NEE praat bij over wat er is gedaan;
- aandacht gevraagd voor visuele vervuiling: fel bewegend licht in etalages
27 september 2017 – in de Muzerije, ongeveer 50 aanwezigen
Werken aan de wijk is werken in de wijk.
Een lezing door Steven Grevink, die vanuit zijn ervaringen met stedelijke vernieuwing vertelt hoe
bewoners erbij betrokken werden door kantoor te houden in de wijk, waar hij werkte. Daarmee werd
de afstand tussen bewoners en ambtenaren aanzienlijk verkleind.
De Blb heeft een enquête gehouden, door José Schoormans opgezet en uitgevoerd.
Jose toonde de resultaten. Die zijn opgenomen op de website www.blbwijkraad.nl
Pareltje
Maruja Gutierez organiseerde dat kunstgroep Kubra in de Arena ruimte kreeg, waarmee èn wat
winkelleegstand is opgevuld èn de Arena verrijkt is met een kunstgalerie.
Joep Mol van de coöperatieve vereniging Bossche Windmolens West krijgt de gelegenheid het
windmolenproject toe te lichten en mensen op te roepen in het project te participeren.
13 december 2017 – bij Katrien, ongeveer 70 aanwezigen
Annelies de Ridder, verkeerskundige bij de gemeente, informeert de aanwezigen over de aanpak van
de Binnenstadsring, waarvan delen in 2018 in uitvoering genomen zullen worden. Als referentie wordt
genoemd de herinrichting van de kruising Pettelaarseweg / Zuidwal, die reeds is uitgevoerd.
Inmiddels heeft echter de Gemeenteraad, anders dan eerder, besloten om voor een deel van de
Binnenstadsring niet 30 km/h te hanteren maar 50 km/h. Dat is aanleiding om de uitgangspunten nog
eens te bezien, bijvoorbeeld de bedachte klinkerbestrating vanuit oogpunt van geluidhinder.
p.s.
ten tijde van het schrijven van dit verslag heeft de Blb een brief hierover aan de gemeente gezonden,
waarin wordt bepleit asfalt te houden wegens geluid en trillingen.
Marjolein Pullens is de gemeentelijke projectleider voor de transformatie van de Zuid Willemsvaart
naar het Zuid Willemspark. Zij geeft een toelichting op het project en nodigt bewoners uit voor een
vervolgoverleg hierover begin januari in de buurt.
Tevens meldt zij dat het voornemen is om sluis 0 te vervangen in 2020 of 2021.
De voorzitter van de Blb pleit ervoor om het gebied tussen sluis 0 en de Citadel integraal te bekijken
met alle benodigde disciplines en niet het kanaal door een landschapskundige, de aangrenzende weg
(binnenstadsring) door een verkeerskundige en de invulling van het GZG terrein door een
stedenbouwkundige. En dat dan in een open planproces met inspraak van de bevolking.
Nieuws uit de buurten
Bij de Mariabrug heeft de gemeente op verzoek van bewoners een zebrapad aangelegd.
De buurt is er blij mee.

Maurice Gijsel vraagt aandacht voor het vertrek van de Capucijnen uit onze stad en pleit voor een
gedenksteen. Voorgesteld wordt om een subsidie aan te vragen uit het wijk- en buurtbudget.
Wijk- en buurtbudget.
Frans Bolder licht toe wat het is en hoe het heeft gewerkt in 2017.
Er is een Bewoners Advies Groep gevormd, die de aanvragen beoordeeld en advies geeft aan de
gemeente. Riekje Bosch, de wijkmanager, bedankt de leden van de Adviesgroep met een attentie.
Horeca Kwaliteitsoverleg
Wout Heijnen, bestuurslid Blb, doet hierover verslag en spreekt zijn waardering uit over dit overleg.
De bijeenkomst wordt afgesloten met het tonen van een kunstproject.

5.b. OVERIGE ACTIVITEITEN
Behalve deelname in klankbordgroep en werkgroepen heeft de Blb ook ondersteuning gegeven aan
Bij Katrien, waar een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van bewoners in de
binnenstad en waarvan de huisvesting dreigt te worden ontnomen. De Blb was vertegenwoordigd op
de manifestatie waar alle gebruikers van het pand aanwezig waren en heeft in een brief aan het college
bepleit om Bij Katrien haar huisvesting te laten behouden.
De Blb nam deel aan de volgende overleggen:
o
o
o

Klankborgroep Groot Zieken Gasthuis
Klankbordgroep Nieuwe Theater
Klankbordgroep Mariënburg

De Klankbordgroep Koersnota is niet meer bijeen gekomen.
De Koersnota is afgerond. Het vervolg is nog niet geheel duidelijk.
Overleg Wijkraden
’s-Hertogenbosch kent wijkraden, dorpsraden en bestuursraden. Die overleggen 4x p.j. met elkaar
onder leiding van de verantwoordelijke wethouder of zijn plaatsvervanger.
Horeca Kwaliteitskring
In de Horeca Kwaliteitskring zitten we zo’n 5x/jaar aan tafel met diverse gemeentelijke afdelingen
(veiligheid, milieu, handhaving, afvalstoffendienst), politie, Koninklijke Horeca Nederland afdeling
Den Bosch en Rosmalen. In 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Visie Horecaondernemers
Deze is voor kennisgeving met interesse aangenomen.
- Evenementenkalender
uitbreiding van bestaande evenementen en nieuwe evenementen werden door de Blb kritisch
becommentarieerd.
- Sluitingstijden Horeca
onderzoek door gemeente en daaropvolgend overleg heeft niet geleid tot ingrijpende veranderingen
- Carnaval
aandacht gevraagd voor geluidsoverlast voor omwonenden. Horecaondernemersvereniging
’s-Hertogenbosch is in overleg met de gemeente gekomen met een voorstel betreffende inperking
geluidsoverlast door mechanische muziek in uitbouwen bij cafés.:

1. na 22.00 uur is mechanisch versterkte muziek buiten niet meer toegestaan
2. uitbreiding van horecagelegenheid d.m.v. een tent wordt beschouwd als buitenruimte, dus na
22.00 uur geen versterkte muziek meer toegestaan;
3. voor Horecagelegenheden met een open geveldeel geldt dat om 22.00 uur geluidsboxen buiten
uitgeschakeld te worden en dienen geluidsboxen in de inrichting zodanig gericht te worden dat
de muziek binnen de inrichting gericht wordt. Om 0.00 uur dient de gevel te worden gesloten.
Er zal worden toegezien op uitvoering van deze regels en indien nodig gehandhaafd

Overleg Korte Putstraat
Dit overleg tussen de horeca in de Korte Putstraat, de gemeente, bewoners gesteund door de Blb, vindt
nog steeds plaats, Het systeem om geluid te meten is inmiddels geïnstalleerd en functioneert. Het
aantal bewoners, dat deelneemt aan het overleg, is gegroeid door de oplevering van de nieuwbouw aan
de Lange Putstraat. Hoewel er belangrijke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld problematiek van laden
en lossen) zijn alle deelnemers positief over dit overleg.
Overleg Hinthamerdriehoek
Ongeveer 4 á 5 keer per jaar vindt, meestal in de Muzerije, het overleg “Hinthamerstraat en
omgeving” plaats. Aan dat overleg nemen bewoners en ondernemers deel, vertegenwoordigers van de
woningcorporatie, Divers, Inloopschip, Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad en maatschappelijke
opvang en vertegenwoordigers van gemeente, politie en Stadstoezicht. De bijeenkomst staat onder
leiding van mevrouw R. Bosch, wijkmanager binnenstad. Aan de orde zijn geweest:
1. verkeersveiligheid.
De Hinthamerstraat is 30 km zone. Men is van mening dat hiervoor onvoldoende aandacht is. Er
wordt gevraagd naar meer aandacht hiervoor. De straat is onvoldoende ingericht als 30 km zone.
De borden aan het begin van de straat zijn overzichtelijker geplaatst. Er komt nog een melding op
het wegdek. Het overleg zal in 2018 worden gecontinueerd.
2. veiligheidsgevoel en overlast.
Aandacht wordt gevraagd voor overlast veroorzaakt door de aanwezigheid van Daklozenopvang,
het Inloopschip, de aanwezigheid van twee coffeeshops waarvan Chippendale al eens gesloten is.
Inzet van toezicht door Meet-Point is goed.
Inmiddels is cameratoezicht in de Hinthamerstraat uitgebreid.
Met betrekking tot het Inloopschip is er een plan van aanpak opgezet dat in uitvoering is. Besloten
is dat gedurende die uitvoering het overleg in kleinere bezetting zal worden voortgezet.
Inmiddels is dat plan bijna afgerond, waarna het overleg weer in uitgebreider omvang zal gaan
plaatsvinden. Hot item wordt opnieuw de verkeersveiligheid, met name in Hinthamerstraat en
Josephstraat.

periodiek overleg Stadstoezicht
Met Stadstoezicht vindt periodiek overleg plaats over alle zaken, die door Stadstoezicht worden
behartigd. Dat varieert van het parkeerbeheer tot en met het tegengaan van overlast in de binnenstad.
Zo is er overleg geweest over het digitaliseren van het parkeren, waarbij de overgang daarheen tot
nogal wat overlast voor vergunninghouders heeft geleid. Een ander belangrijk onderwerp is de
(nachtelijke) overlast bij horeca en evenementen, alsmede de organisatie van het tegengaan ervan.
Voorop stellen wij grote waardering te hebben voor de medewerkers van Stadstoezicht, die worden
geconfronteerd met allerlei problemen in het binnenstadsgewoel.

Maar juist daarom vragen wij bij de leiding van de organisatie open te staan voor nieuwe technieken
en ervaringen van elders, waar wij op allerlei manieren weet van hebben. En wij brengen ervaringen in
van leden, die ons laten weten wat er allemaal bij hen voor de deur gebeurt.
Dat is naar onze mening de waarde van het overleg, kennis en ervaringen delen met als doel te komen
tot verbetering.
In hoeverre Stadstoezicht die waardering met ons deelt, weten we eerlijk gezegd niet goed.
Soms heeft het overleg toch wel iets van eenzijdige mededelingen van Stadstoezicht naar ons.
Een voordeel daarvan was de afschaffing van het vignet voor vergunninghouders parkeren.
Wij hebben bepleit dat vignet te behouden:
- bezoekers zien door de vele indrukken van de stad het bord “Belanghebbendenparkeren” over het
hoofd, maar ze zien vervolgens wel de auto’s met een vignet en gaan om zich heen kijken;
- bewoners zien aan het vignet of iemand al dan niet daar mag parkeren. Als niet dan kunnen zij de
parkeerder aanspreken en -gastvrij- wijzen waar het wel kan en hoe dan de stad in te lopen.
Naar onze mening twee valide argumenten, maar door Stadstoezicht afgedaan met:
dat doen we niet.
Bewoners constateren nu nog dagelijks hoe het mis gaat, met als gevolg dat zij moeten uitwijken om
een parkeerplek te vinden.
periodiek overleg sectorhoofd Openbare Ruimte en Verkeer
Naar aanleiding van de in aanvang van dit verslag genoemde brief aan de Gemeentesecretaris heeft
een gesprek plaatsgevonden. Dat heeft er o.m. in geresulteerd dat er –net als met Stadstoezicht- een
periodiek overleg komt tussen het sectorhoofd Openbare Ruimte en Verkeer en de Blb.
Dit bleek evenwel één nadeel te hebben: het betreffende afdelingshoofd kreeg een andere functie
binnen de organisatie en daarna was er geen sprake meer van overleg. Kennelijk is er bij de overdracht
nooit over gesproken, noch enige actie in ondernomen.
Actiecomité Goederentreinen NEE
Tussen Rotterdam, met haar wereldhaven, en Duitsland is er een spoorlijn aangelegd speciaal voor
goederentreinen: de Betuweroute. Het Rijk heeft het voornemen om die spoorlijn een afslag te geven
naar ’s-Hertogenbosch. Dat betekent méér goederentreinen door onze stad met allerlei negatieve
gevolgen: lawaai, trillingen en risico van vervoer van gevaarlijke stoffen.
Daarom is er, met steun van de Blb, een actiecomité opgericht: Goederentreinen NEE.
Het comité is inmiddels uitgebreid met alle buurten in ’s-Hertogenbosch die ermee te maken krijgen.
Het project heeft een proces van voorbereiding, dat veel langer blijkt te duren dan eerst gedacht.
Daarmee is de inzet van de Blb ook verlengd.
De steun van de Blb is ook in 2017 van belang gebleken, omdat veel bewoners, die geconfronteerd
worden met spooroverlast, zelf wegens werk en gezinsomstandigheden zelf niet de tijd hebben om hun
zaken te behartigen. Daarin is de Blb voor hen een belangrijke partner gebleken.
Op de website www.goederentreinennee.nl is te zien wat het comité allemaal doet. De website is
opgezet en wordt onderhouden door San de Kort, bestuurslid van de Blb.
Daarnaast is er een facebookpagina: www.goederentreinennee.blogspot.nl
Het comité wordt overigens gesteund door de gemeente met ambtelijke adviezen.

Te hard rijden
Al geruime tijd vragen bewoners aandacht voor het te vele hardrijden door de binnenstad. In ons
vorige jaarverslag hebben wij daarover gerapporteerd, alsmede over acties: een petitie door 162
bewoners, een brief aan het college van B. & W. (01-08-2016), onderwerp in een
commissievergadering ROB in september 2016, een toezegging van de verantwoordelijke wethouder.
Medio januari 2017 heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met mensen uit de buurt Groot
Uilenburg. Daarna hebben er nog diverse overleggen plaatsgevonden.
Hierover enkele opmerkingen:
- het is wel taai; al met al reeds 1 ½ jaar verstreken zonder fysiek resultaat;
- er bleek vanuit de buurt, met bewoners en horeca en winkels, grote overeenstemming, gedeeld door
de Blb en door de KNH afdeling ’s-Hertogenbosch. Alleen Hartje was tegen.
- het college van B. & W. besloot dat alle vraagstukken in de buurt eens integraal bezien moeten
worden. Daarop is een speciale bijeenkomst georganiseerd onder leiding van de wijkmanager en
waar alle relevante disciplines van de gemeentelijke organisatie aanwezig waren.
In de buurt “Groot Uilenburg” gaat het niet alleen om te hard rijden, maar spelen er ook allerlei andere
zaken zoals: laden en lossen met grote vrachtauto’s in smalle binnenstedelijke straatjes, diverse
overlast van horeca, het wijzigen van winkels naar horeca, e.d.
In de zienswijze van de Blb bestaat er waardering voor de verbreding, zoals het college beoogt.
Daarmee wordt een nieuw proces gestart, dat ongetwijfeld nog heel wat tijd zal vergen.
De Blb pleit ervoor enkele fysieke maatregelen ter beteugeling van het verkeer daarvan los te houden
en nu eens dóór te pakken: het heeft al lang genoeg geduurd.
En laten we niet vergeten dat ná dit stukje stad er ook nog andere stukjes wachten op aandacht!
In 2017 dus wel wat bereikt, maar de agenda voor 2018 is er wel voller door geworden.
Hofstad
Om een aantal redenen, waaronder helaas ziekte van een vertegenwoordiger, is er tussen de Blb en de
Hofstad in 2017 minder contact geweest dan wij wenselijk achten. We hebben uitgesproken dat
contact wel te willen en concrete actie ondernomen om daartoe te komen.
Tevens wil de Blb de bewoners steunen in hun overleg met de woningcorporatie over het
toewijzingsbeleid, waarvoor Monica van de Hoorn en Jeanne Halewijn aandacht vroegen in de
Algemene Ledenvergadering / Wijkraad Binnenstad.

