Verslag Algemene Vergadering Blb/Wijkraad d.d. 27 maart 2013.
Locatie:
Aanwezig:

Hotel Central
M. Gijsel, Juliette Ebben, Jan Krielaars, Tom en Fransje Jansen,
Lodewijk de Jonge, Ton van Gaalen, J. van der Zee, W. Melkert,
F. Louwers, Irene Tolner, John Stohr, Peter vd Leijgraaf,
Christ van Puijenbroek, Paul Kriele, Annemarie van Oyen,
Lei Lennarts, Fred Kramers, Henk Beckers, Julius Wintermans,
Ilse Vermeulen, Hanneke Welten, Els Masselink-Willekens,
Jan Masselink, A.J. Rademakers, Jan Paulusse, Ralph Geers,
Jos vd Ven, Bernard Kuenen, Jacques Spermon, Paula van Poppel,
Noya de Bonth-van Lier, Sjaan Boot, Rens Jeunink,
Theo Hooibergen, Lien Kok-Schol, Will Hoeben, Peter van Dormalen,
J. Tinselboer, N. Verbiesen, Roymans, Marjo van Well-Hagemeijer,
Rob van den Bosch, Jolanda Bertrums, Nico en Monique. vd Heuvel,
Maurice Ackermans, Loes Vervecken, Wim Gaillard, Theo Huijbers,
Willy Arts, Marcel Ploegmakers, Marie’José de Rooij,
Jan van Kollenburg, G. Ubink, A. Smits, H. Huisman,
Tony Rademakers, Carien Rutten, Rudolf Gerrits, Trees Gerrits,
Sjaan Halewijn, Charles Jorna, Peter Ligtvoet, Tineke Obers,
Karin Rademakers, Max Bom, Frans Bolder, San de Kort,
Joost en Els van Doren, J. van Mierlo, Annemarie Becx-Lammers,
Stephan Savelseng, Jeanne Kole-Wijnstekers, Hr. Kole,
Elise Beckers, Gerrit-Jan Obers, Renée Spermon–Marijnen,
Roelant Gerrits.
Afgemeld:
Marcel van Wely, Jeanine van Veggel, Phillipe Schuit,
Marjan Reijrink, Hein Heijne, Frans Reyner, Huib van Leusden,
Renee Allink, Ruud Schouten, Freek vd Weerd, Jan Hoskam,
Jeroen Weyers, Matthe Hommelberg, Frank Stevenaar,
Leo en Marina Bolsius. Mieke Geeraerdts, Wim Vos, Ward van Hoeckel, Marianne
van de Sloot, Pieter Gooijaers
Opening.
Agenda
20:00 uur: Besloten deel voor leden van de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV 19 december 2012 (zie bijlage)
4. Financieel verslag 2012 en begroting 2013 (ter inzage op vergaderlokatie)
5. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
6. Benoeming kascommissie 2013
7. Jaarverslag 2012 (zie hiervoor http://www.blbwijkraad.nl/pagina12.html)
en speerpunten evenals vergaderthema’s 2013
8. Toekomstige mutaties binnen het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
9. Opvolging voorzitter en penningmeester eind 2013/begin 2014
10. Rondvraag
20:45 uur: Korte pauze
21.00 uur:





Gesprek met burgemeester Rombouts over de “Gastvrije Binnenstad,
waarbij een diversiteit van onderwerpen aan bod zullen komen zoals:
Jheronimus Bosch jaar 2016 en participatie bewoners binnenstad
Brabantstad als mogelijke Culturele Hoofdstad in 2018
Terugblik op bestuursjaar 2012 van College en Raad
De burgemeester als handhaver van orde en veiligheid



De leefbaarheid van de binnenstad m.b.t. horeca en evenementen

Alvorens de vergadering te beginnen wordt Harry van Rosmalen, voorzitter werkgroep
Horeca, Evenementen en Geluid door de voorzitter herdacht en zij vraagt een minuut
stilte.
Mededelingen: De voorzitter merkt op dat meer mensen zich voor de vergadering
hebben afgemeld en vindt dit een goed teken. Afmeldingen geven de betrokkenheid van
leden aan.
De huidige interim-secretaris gaat het Dagelijks Bestuur verlaten en treedt toe tot het
Algemeen Bestuur. Daar zal hij zich met projecten bezig houden. De voorzitter vraagt de
vergadering mee te denken (of aan te melden) over invulling van de vacature.
Voor de AV vergadering in juni staat de parkeergarage Hekellaan op de agenda evenals
de stand van zaken Geluidsoverlast
De BLB/wijkraad heeft in de verschillende commissies ingesproken inzake Horeca
sluitingstijden, parkeerproblematiek Binnenstad en verloop ontwikkeling GZG.
De gemeente heeft aangegeven dat de parkeergarage St. Josephstraat na voltooiing van
de garage aan de Hekellaan beschikbaar komt voor binnenstadbewoners. Er zijn nog
circa 700 wachtende op de lijsten voor parkeerplaatsen. De uitbreiding van de
parkeervoorziening aan de Maijweg zal tot forse toename van verkeer in de wijk leiden.
Op de Evenementennota kan alleen achteraf worden gereageerd daar de bewoners
verenigd in de Blb/wijkraad niet vooraf gekend worden.
Blb/wijkraad heeft een aantal voorstellen gedaan betreffende regels en metingen geluid
bij evenementen en meer grip op de regelgeving. Hier was de Horeca op tegen.
Ten aanzien van de overlast door de Horeca (geluid muziek, gasten, rokers, opruimen)
zal verder overleg volgen in kader van de WOB.
Door bestuurslid Will Hoeben wordt het dossier Openbaar Vervoer gevolgd. De
aanbesteding van OV door de Provincie was reeds vroeg in 2012 bekend, maar de
kwestie werd pas laat op de agenda gezet bij de gemeente.
Het gebruik van de elektrische bussen concentreert zich in een ander gebied en niet
langer in de binnenstad. Blb/wijkraad ziet graag de grote bussen uit de binnenstad
verdwijnen en daarvoor in de plaats bijvoorbeeld kleinere elektrische bussen.
De locatie van het theater is nog steeds een heet hangijzer. Blb/wijkraad volgt het
dossier en reageert naar de gemeente met voorstellen indien nodig.
Over de knelpunten in het verkeer in de binnenstad heeft de Blb/wijkraad contacten
gehad met de gemeente en o.a. fotomateriaal aangeleverd ter bevordering van
verbeteringen.
Over het GZG kan alleen gemeld worden dat er geen ingrepen verwacht kunnen worden
zolang er geen betere planontwikkeling is. De gemeente wordt aangespoord de lelijke
situatie snel en adequaat aan te pakken.
De koersnota autoluwe binnenstad is door de gemeente gepresenteerd en de
Blb/wijkraad is hier druk mee bezig.
Ingekomen stukken:
Gemeente heeft aangegeven dat de vrijmarkt op Koninginnedag/koningsdag weer als
vanouds in de binnenstad plaats zal vinden, mede op uitdrukkelijke verzoek van de
Blb/wijkraad
Gemeente heeft kennis genomen van de inzichten die Blb/wijkraad heeft gestuurd inzake
de Evenementennota/kalender.
Verslag AV
(een kopie is in de zaal beschikbaar en gepubliceerd op de website)
19 december 2012, gearresteerd
Financieel verslag
(een kopie is in de zaal beschikbaar)

De penningmeester licht toe dat het aantal leden stabiel is.
De vergaderkosten zijn lager, er worden geen vergoedingen meer gegeven aan de
bestuursleden.
De werkgroepen hebben veel minder vergaderd.
Na de toelichting dechargeert de kascommissie de penningmeester.
Waarvoor werd getekend op 26 maart om 19.30 uur door de heren F. Louwers en
G. Ubink.
In de begroting wordt rekening gehouden met investeringen in Social Media. De
begroting wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.
De voorzitter dankt de penningmeester voor de zorgvuldige verantwoording van de
financiële zaken van de Blb/wijkraad.
De vergadering bevestigt een nieuwe kascommissie bestaande uit de heren
F. Louwers en J. Krielaars met reservepersoon de heer C. Jorna.
De voorzitter geeft alvorens het Jaarverslag te behandelen enkele mededelingen over de
verschillende bestuursfuncties.
Mevrouw Tineke Obers heeft zich met veel toewijding ingezet voor allerlei administratieve
zaken zoals ledenbeheer en financieel beheer. Zij zal wegens drukke bezigheden deze
taken neerleggen. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor al haar inspanningen en
overhandigt een presentje.
De secretaris, Roelant Gerrits, was van meet af aan interim, maar kan vanwege werk
reeds langer niet de aandacht geven aan de taken als secretaris. Daarom is besloten uit
te zien naar een andere secretaris. De voorzitter dankt hem en overhandigt een
presentje. Roelant Gerrits zal plaats nemen in het Algemeen Bestuur en daar projecten
initiëren of begeleiden.
De voorzitter geeft tevens aan dat de functies van de penningmeester en van de
voorzitter respectievelijk in 2013 en 2014 vacant komen. De vergadering wordt gevraagd
mee te denken aan invulling van deze vacatures.
De voorzitter presenteert het Jaarverslag.
Het jaarverslag staat op de website van de Blb/wijkraad. Jaarverslag 2012 (zie hiervoor
http://www.blbwijkraad.nl/pagina12.html
De voorzitter geeft op een aantal punten een toelichting.
Voor de werving van leden is een korte periode geadverteerd in de Bossche Omroep.
Ondanks herhaald adverteren in een groter formaat dan de kleine ingezonden
mededelingen, zijn er geen reacties gekomen. De reeks zal worden stopgezet.
De aankondiging van een Algemene vergadering van de Blb/wijkraad in een redactioneel
stuk heeft een veel betere uitwerking.
Voor 2013 staan de volgende data en onderwerpen voor de Algemene vergaderingen
vast:
19 juni: geluidsoverlast en Parkeren Hekellaan
18 september: Parkeren voor bewoners en invulling GZG terrein.
18 december: koersnota OV (Ring) en Spoorzone (snelheid, geluid, inhoud treinen)
Blijvende aandacht krijgt de locatie van het nieuwe theater.
Na de presentatie wordt het jaarverslag vastgesteld.
Rondvraag:
De heer van Mierlo merkt op dat i.p.v. een advertentie het wellicht beter werkt als ieder
lid in eigen omgeving een buur lid maakt van de Blb/wijkraad. De voorzitter onderschrijft
dit.
Mevrouw Juliette Ebben merkt op dat de verplaatsing van de bushalte in de
Vughterstraat zal leiden tot opstoppingen.

Mevrouw Jolanda Bertrums antwoordt dat de berichten over de bushalte een
miscommunicatie zijn.
Pauze.
De vergadering is na de pauze openbaar.
De voorzitter heet de heer Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch welkom.
Op de vraag hoe de burgemeester de wisselingen binnen het college heeft ervaren stelt
hij dat het natuurlijk niet zo de bedoeling was, maar het college zeer goed samenwerkt.
Gerrit-Jan Obers zal het gesprek met de burgemeester leiden.
De burgemeester licht toe dat alle voorbereidingen voor het Jeroen Boschjaar reeds
langere tijd in volle gang zijn. Er is sprake van enkele unieke projecten van bijvoorbeeld
studie en reparatie, schoonmaak en conservering van de werken van Jeroen Bosch.
Met de verschillende musea zijn reeds lang contacten voor mogelijke uitlening van
werken, maar in de museumwereld is het gebruikelijk dat definitieve overeenkomsten
pas kort voor de geplande data worden afgesloten. Hoewel geen aantallen worden
genoemd is de verwachting dat er meer werken naar ’s-Hertogenbosch komen dan
tijdens de laatste grote tentoonstelling in de zestiger jaren.
Door de voorbereidingen van het Jeroen Boschjaar en het initiatief voor de Culturele
Hoofdstad van Europa (gedeeld met andere Brabantse gemeenten) ontstaat een
10-jarige periode van aandacht voor ’s-Hertogenbosch en is er voor de stad een sterke
impuls voor de cultuur, de economie en de sociale verbinding.
Er wordt bij deze voorbereidingen ook aandacht besteed aan de hotelaccommodatie in de
stad, eventueel aangevuld met rivier cruiseschepen en verbetering van de verlichting.
De inbreng van de bewoners en ondernemers wordt al een beetje vorm gegeven door
bijvoorbeeld het Bosch Diner. Tijdens het Jeroen Boschjaar zullen de inwoners van de
stad de VIP’s zijn. Gedacht wordt om de tentoonstelling gratis dan wel spotgoedkoop
(€1,-) te laten zijn en verder zijn er veel openlucht activiteiten die gratis toegankelijk
zijn. Alles staat onder toezicht/begeleiding van de heer Boersma, oud-directeur Essent.
De burgemeester is niet langer degene die de kar zal trekken voor het project Culturele
Hoofdstad. Het is een te grote opgave 2x achter elkaar te pieken (2016 en 2018) en
insiders hebben aangegeven dat Eindhoven momenteel beter de leiding kan nemen,
mede met projecten waarmee ze zich onderscheiden, zoals techniek en design.
Dat 2012 een jaar was met wat bestuurlijke beslommeringen, 3 wethouders die
vertrokken, was niet goed, niet meer aan terugdenken en vooral de zakelijke leiding van
de stad voortzetten.
De staat van openbare orde en veiligheid is volgens de burgemeester momenteel goed in
’s-Hertogenbosch. Het is vaak een kwestie van goed overleg, bij conflicterende belangen
de partijen bij elkaar brengen en in oplossingen denken. Hierbij sturing te geven aan de
processen, de goede zaken benoemen en bemoedigen, de verkeerde keuzes
ontmoedigen. De oplossing, aldus de burgemeester, zit niet in meer regelgeving, maar in
een beter evenwicht van de belangen van ondernemers en bewoners. Daarom wil de
burgemeester de partijen bij elkaar brengen en in gesprek laten blijven. Zo zullen op 22
mei de bewoners Korte Putstraat e.o. overleg hebben met de ondernemers en zullen
afspraken in een convenant worden vastgelegd. Ook in andere gebieden wil de
burgemeester dat niet meer regels worden gemaakt, maar door overleg meer
oplossingen met elkaar worden gevonden waarbij de gemeente de ‘behoeder’ is.
Het gebruik van (meer) camera’s wordt door de burgemeester niet gesteund. Het is een
dure oplossing, ondanks 5 afschuwelijke incidenten die hebben plaats gevonden. Nu zijn
er camera’s op drie plekken (Karrenstraat, Parade/Torenstraat en Markt) en hoewel de
vereniging Hartje en de (deel van) Horeca de camera’s wenst, zal een besluit niet worden
genomen door een ambtenaar, maar stelt het college voor en besluit de raad.
De gang van zaken rond de Bartenbrug dient snel te worden opgelost. Het duurt te lang
en de burgemeester geeft aan dat de verantwoordelijke wethouder in overleg is met de
uitvoerder en verwacht wordt dat de werkzaamheden binnen redelijke termijn zullen
worden hervat.

Ook de burgemeester kijkt met zorg naar de ontwikkeling van de spoorzone, maar stelt
dat wat onvermijdelijk is bespreekbaar gemaakt moet worden. De gemeenten Vught en
’s-Hertogenbosch hebben samen met de Provincie Noord-Brabant hun zorg aangegeven
bij de hogere overheid.
Bij de onderwerpen als Horeca en Evenementen wordt weleens verwezen naar de
bewoners als klagers, maar de burgemeester meent dat juist de bewoners de beste
sociale controle hebben in de binnenstad.
De sluitingstijden voor evenementen kunnen wat de bewoners betreft best eerder en ook
strikter gehandhaafd worden. De vrees bestond onder andere voor Trix in de Mix, maar
de burgemeester kon vertellen dat dit evenement naar de Pettelaarse Schans is verhuisd.
De burgemeester doet geen toezeggingen over de sluitingstijden bij evenementen en
verwijst hiervoor naar de procedure waarbij de raad beslist.
In de slotzin herhaalt de burgemeester te geloven in praten met elkaar, overleggen en
afspraken maken om zo partijen bij elkaar te brengen. Zo konden de protesten tegen
sluiting van de terrassen tijdens de manifestatie 538 WarChild worden gepareerd toen
duidelijk werd dat de tijdschema’s van de manifestatie en de openingstijden terrassen
probleemloos op elkaar aansloten.
De voorzitter dankt de heer Rombouts en de presentatoren en overhandigt een klein
presentje. Daarna wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje.
Roelant Gerrits, secretaris
20130416.
De notulen staan ook op: www.blb-wijkraad.nl
Geef uw e-mailadres voor communicatie en laat ons (porti-) kosten besparen.
P.S. de website werkt, is geactualiseerd en zeer toegankelijk.

