Verslag Algemene Vergadering Blb/Wijkraad van 26 maart 2014.
Locatie: Hotel Central, Jeroen Boschzaal
Aanwezig:
ca. 80 personen
Afwezig met bericht: Rudof-Trees Gerrits;Ton v. Gaalen;Will Hoeben
Wim Vos;Ben v.d. Thillart
Agenda
20:00 uur: Besloten deel
voor leden van de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag AV 18 december 2013 *
4. Jaarverslag 2013 *
5. Financieel verslag 2013 *
6. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
7. Benoeming kascommissie 2014
8. Presentatie nieuwe leden Dagelijks
Bestuur/Bestuursverkiezing
9. Uitslag poll “onderwerpen voor BLB Wijkraad”
10.Vooruitblik 2014 en begroting 2014
11.Rondvraag
* verslagen waren bijgevoegd bij uitnodiging

21:00 uur: Openbaar deel van Blb/wijkraad Binnenstad
voor alle Binnenstadbewoners
 21:00 Presentatie “Bij Katrien”
 21:05 "Water in de binnenstad" , presentatie Huibert Crijns,
inclusief vragen/discussie
 21:55 Afscheid bestuursleden
22:00 uur: Afsluitende borrel
Opening
Voorzitter, Renée Spermon, stelt dat deze vergadering in teken zal staan
van de bestuurswisselingen. Gezien de volle agenda streeft zij naar
snelheid. De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Via een brief heeft het Blb/Wijkraad gereageerd op de koersnota.
Bijzondere aandacht wordt (wederom) gevraagd voor het openbaar
vervoer vanaf de binnenstadsring naar de binnenstad. Arriva hoeft daar
volgens de provinciale aanbesteding niet in te voorzien. Dan zou de
binnenstad dus niet goed bereikbaar meer zijn met openbaar vervoer.
De lokale politiek wordt verzocht zich in te zetten voor een goede
bereikbaarheid van de binnenstad.
Positief geluid is dat het beleid rondom parkeervergunningen wordt
aangepakt.
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Verslag Algemene Vergadering van 18 dec. 2013.
Het verslag werd, met dank aan de notulist, onveranderd goedgekeurd.
Jaarverslag 2013
Voorzitter wijdt aandacht aan enige onderdelen van het jaarverslag.
●Zij brengt de polls onder de aandacht, waarmee Blb/Wijkraad tracht
meer binnenstadbewoners te bereiken.
●Zij stipt aan het convenant dat tot stand is gekomen met de horeca in de
Korte Putstraat, waarin Blb/Wijkraad een aanzienlijke rol heeft kunnen
spelen.
●Zij meldt dat een zorgenkind van Blb/Wijkraad de spoorzone is. Het
verdient de grootste aandacht, vooral van de politiek, dat de vinger aan
de pols wordt gehouden.
●Zij is verheugd dat er vorderingen worden gemaakt om het parkeren
voor bewoners te verbeteren.
●Zij stelt dat een aantal verkeersonveilige situaties, door aandringen van
Blb/Wijkraad, is aangepakt.
●Zij vraagt blijvende aandacht voor de ontwikkelingen rondom het GZGterrein
Voorzien van deze toelichtingen en de hartenkreet van de scheidend
voorzitter dat de leuze: "Een schone, een veilige en een leefbare
binnenstad" steeds leidend moet blijven werd dit verslag juist bevonden.
Financieel verslag 2013
Penningmeester, Gerrit-Jan Obers, licht dit verslag toe. Hij spreekt van
een succesvol, niet te duur jaar en meldt toename van het ledenaantal (
+15).
Opvallend is het geringe bedrag t.o.v. de begroting dat is besteed aan
internet. Dankzij de inzet van San de Kort is heel veel verbeterd aan de
website, aan de social media en het ontwikkelen van de polls, maar is toch
maar een fractie van de te verwachten kosten gebruikt.
Er zijn geen vragen en het gevoerde beleid wordt onder begeleiding van
applaus goedgekeurd.
Verslag kascommissie en decharge penningmeester
De kascommissie bestond uit de heren J.Krielaars en F.Louwers. Krielaars
meldde dat uitgebreid onderzoek was gedaan en dat er een perfecte
boekhouding was aangetroffen.
Onder applaus werd de penningmeester decharge verleend.
Benoeming kascommissie 2014
Volgens goed gebruik trad een van de leden van de kascommissie af en is
de samenstelling nu als volgt:
Hr. Jan Krielaars; Hr. Charles Jorna; reserve: Hr. Paul Sturm.
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Presentatie nieuwe leden Dagelijks bestuur/bestuursverkiezing
Als nieuwe (interim)voorzitter wordt voorgesteld Christ van Puijenbroek.
Door de scheidend voorzitter wordt de (nimmer gehanteerde)
voorzittershamer overhandigd.
●Christ neemt het woord en stelt zich (voor zover nodig) voor.
Hij zwaait alle lof toe aan de aftredende bestuursleden. De
dankbetuigingen gaan gepaard met enige attenties en bloemen voor
Renée Spermon, Gerrit-Jan en Tineke Obers.
Ook is er een bloemetje voor San de Kort i.v.m. zijn inspanningen
gepaard gaande met de vernieuwing van website e.d.
De nieuwe D.B. leden stellen zichzelf voor:
●José Schoormans, is niet aanwezig i.v.m. het overlijden van haar vader.
Christ schetst kort haar c.v. waarin haar leeftijd (38) het vermelden waard
is, alsmede haar communicatieve vaardigheden.
●Marie Louise Filippini, is deels opgegroeid in 's-Hertogenbosch, maar
heeft lang in het buitenland gewoond. Nu woont zij weer in de stad en wel
in de Peperstraat. Zij studeerde o.a. rechten en fungeerde als Raadsheer
en Rechter. Zij is betrokken bij een agrarisch (biologische cacao
produktie) bedrijf in Brazilië. Zij wil graag haar bijdrage leveren aan het
stadsleven.
●Henk Schuurs is sinds kort woonachtig in 's-Hertogenbosch aan de ZuidWillemsvaart. Henk heeft in Delft bouwkunde gestudeerd. Is werkzaam
geweest in diverse functies bij de Gem.Amsterdam, daarna bij een
raadgevend Ingenieursbureau en vervolgens als oprichter en directeur bij
een bureau, dat adviseerde bij stedelijke vernieuwingen.
Hij meldde zich aan bij Blb/Wijkraad voor het verrichten van hand- en
spandiensten, wat tot zijn verbazing direct resulteerde in de vraag om toe
te treden tot het bestuur.
De scheidend voorzitter vraagt de vergadering om de acceptatie van
Christ als voorzitter en instemming met de benoemingen van de andere
drie kandidaten.
Zowel de voorzitterswisseling als de benoeming van de nieuwe
bestuursleden worden bij acclamatie aangenomen.
Uitslag poll
De uitslag van de gehouden poll wordt bekend gemaakt en toegelicht door
Gerrit-Jan Obers.
Welke onderwerpen vinden de binnenstadbewoners belangrijk?
1. Parkeren in binnenstad
2. Schone leefomgeving
3. Ontwikkeling stadstracé Zuid Willemsvaart
4. andere antwoorden waren: iets betekenen voor elkaar; veiligheid op
straat; ontwikkeling trein en spoor; overlast horeca en
evenementen; speelruimte voor kinderen; verkeersknelpunten;
bereikbaarheid binnenstad.
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Op basis van de uitkomsten van de poll geeft voorzitter Christ toelichting
op de top-3:
Parkeren bewoners: Gemeente (stadstoezicht) pakt nu, na overleg met
Blb/Wijkraad, wachtlijsten aan door uitbreiding parkeerplaatsen voor
vergunninghouders.
Schone leefomgeving: 6x per jaar overleg met wijkmanager Riekje
Bosch en 2x per jaar met een leidinggevende openbare ruimte.
Ontwikkelingen stadstracé Zuid Willemsvaart: Blb/Wijkraad gaat
bewoners binnenstad vragen ideeën aan te reiken, die vervolgens worden
aangeboden aan de politieke partijen ( met het oog op hun
verkiezingsprogramma's) en aan de 2 bureaus, die opdracht hebben
gekregen om concepten te ontwikkelen.
Vooruitblik 2014
Voorzitter ontvouwt ook nadere plannen voor 2014.
●Blb/Wijkraad wil haar draagvlak verbreden door contact te leggen met
bewonersgroepen incl. jongeren. Daarvoor is gebruik van social media
onontbeerlijk.
●De ontwikkelingen links en rechts van de spoorzone tussen Dieze en
Vughterpoort baart de nodige zorgen. De toename van het treinverkeer,
m.n, het (gevaarlijk)goederenvervoer wordt nauwelijks onderkend door de
plaatselijke politiek. Bovendien geeft de bouw van een parkeergarage aan
de Mayweg en aan de andere zijde van het spoor de Magistratenlaan, als
belangrijke verkeersader, veel verkeersdruk op dat deel van de stad.
Samenwerking met bewoners van Paleiskwartier en Boschveld zal worden
gezocht.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat m.b.t. dit punt de Gemeente uitblinkt
in passiviteit en dat de gemeente Vught daarin veel assertiever opereert.
●De bereikbaarheid van de binnenstad en de ontwikkeling van de
binnenstadsring zal nauwkeurig worden gevolgd. Deelname aan de
klankbordgroep Koersnota is belangrijk.
●Verder zal Blb/Wijkraad aandringen op meer groen in de binnenstad.
Denk hierbij aan: geveltuinen; GZG-terrein; speelplekken; Willemsplein;
Emmaplein.
Begroting 2014
Wordt door Gerrit-Jan toegelicht.
Met algemene instemming wordt de begroting goedgekeurd.
Rondvraag
1)Waarom werd bij het voorstellen van nieuwe voorzitter de term
"interim" gebruikt ?
Antwoord:Voorzitter legt uit dat dit voorzitterschap voorlopig is tot
december. Daarna is het D.B. volledig en kan definitief een voorzitter
worden gepresenteerd.
2)Kan de interim dan ook voorzitter worden?
Antwoord:Voorzitter sluit dat niet uit.
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3)Is het mogelijk om eerder de namen van kandidaten voor het bestuur
bekend te maken? We horen nu ter vergadering pas wie de nieuwe
kandidaten zijn, waardoor ik me overvallen voel.
Antwoord: Voorzitter is t.z.t. gaarne bereid de namen van voor te dragen
kandidaten in de agenda aan te kondigen.
Opmerking: Een mevrouw zegt verheugd te zijn dat mensen zich willen
inzetten en steunt van harte het bestuur. Hierna klinkt luid applaus !!
4)Ad de Bruijn heeft geen vraag maar wil namens de leden gezegd
hebben dat hij Renée ontzettend bedankt voor 8 jaar van een aan
snelheid gekoppeld democratisch voorzitterschap.
Voor deze lovende woorden kreeg hij vele handen op elkaar.
Presentatie "Bij Katrien"
Namens "Bij Katrien" vertelt Barbara Geurtsen welke droom zij en haar
collega's hebben.
(Have a dream)
Bij Katrien brengt de warmte terug in de binnenstad. Zij willen iets
betekenen voor elkaar; vanuit ieders talent mee doen aan gezellige en
verrassende activiteiten.
Bij Katrien zou de ontmoetingsplaats moeten zijn waar mensen zich met
elkaar verbonden voelen. Inwoners met én zonder beperking, oud en
jong, werkend en niet-werkend, arm en rijk, allochtoon en autochtoon.
Bij Katrien verbindt, laat mensen stralen en verzacht de binnenstad.
Zij organiseren meerdere activiteiten, zoals:
●Koken bij Katrien: samen koken,kletsen,serveren,afwassen, samen eten.
●Katriens atelier: senioren, jonge moeders, scholieren, samen breien,
haken en naaien. Handgemaakte produkten maken voor de webshop.
●Wandelen met Katrien:Gezellig samen met of zonder hulp, oud en jong,
●Katriens werkplaats: samen timmeren, knutselen, verven. Oud leert jong
en andersom. Mensen met en zonder beperking helpen elkaar.
Het home van Katrien is het Mariapaviljoen op het GZG-terrein, maar er
worden ook uitstapjes naar elders gemaakt.
De vraag van de dames van Katrien is: "Wat doet u voor een ander?"
Gemeld wordt dat er intekenlijsten beschikbaar zijn voor medestanders.
Er worden ook volop folders, die relevante informatie bevatten, verspreid.
Voorzitter Christ, dankt de dames voor het vertellen van hun enthousiaste
verhaal en wenst hun succes met dit initiatief.
Info over "Bij Katrien" komt op website Blb-Wijkraad binnenstad
Presentatie "Water in de binnenstad"
Huibert Crijns, werkzaam bij de directie stadsbedrijven, in het bijzonder
verbonden aan projecten m.b.t. vestingwerken, doet deze presentatie.
Voorafgaand aan zijn, van veel beeldmateriaal voorziene, verhaal wil hij
even ingaan op de actualiteit van de dag. Juist deze dag verscheen de
eerste van een aantal artikelen in het Brabants dagblad over de besteding
van de gemeente 's-Hertogenbosch van de vele Essent miljoenen. Ook De
Telegraaf schreef hierover. Crijns was geschrokken van en verbolgen over
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de berichtgeving van dat landelijke dagblad. De in de Telegraaf geuite
kreet " 's-Hertogenbosch verkwanselt 700 miljoen" wilde hij graag
nuanceren en hij stelde dat de gemeente dat geld uiterst zuinig beheert.
Terug naar het onderwerp.
Men is bezig met het afronden van een aantal projecten en het
optimaliseren van het vaarsysteem in en rond de stad.
Er is in juni 2013 een vaarvisie vastgesteld door de gemeenteraad.
Uitsluitend het varen op de Binnendieze lijkt onvoldoende. In eerdere
jaren konden ca. 180.000 mensen worden begroet, het vorig vaarseizoen
maakten 143.000 personen gebruik van de vaartochten. Deze dalende
tendens heeft ertoe geleid om het varen aantrekkelijker te maken.
Hiervoor worden nadere contacten gezocht met: De Kring vrienden; de
Hertogboeren; de Waterpoort; Rederij Wolthuis.
Er worden initiatieven ontwikkeld, zoals: de De Gruytersloep; electrische
sloepen; peddelen; enz.
De komende 5 jaar blijft varen op de Binnendieze een activiteit van
Stichting Binnendieze.
Naar aanleiding van een vraag van Ad de Bruijn meldde Crijns dat het de
bedoeling is dat straks (nadat het Maximakanaal in bedrijf is) Sluis O nog
tweemaal per dag zal worden geschut. Dit niet alleen voor (plezier)vaart
maar is ook noodzakelijk voor de waterhuishouding.
Om Binnendieze aantrekkelijker te maken wordt er gedacht aan: een
af/opstapplaats bij Noord-Brabantsmuseum en ook zulke voorzieningen bij
achterzijde Zwanenbroedershuis en bij het straatje Achter de Dove (nabij
JBAC).
Het plan om de Binnendieze vanaf het Herman Moerkerkplein door te
trekken naar de Geertruisluis blijft overeind, maar wordt vooralsnog
gestagneerd door onzekerheden in de ontwikkeling van het GZG-terrein.
Na de bouwvakvakantie wordt begonnen aan het aantrekkelijker maken
van het lopen langs de haven, aan de Buitenhaven. Daartoe worden o.a.
de parkeerplaatsen gewijzigd, waardoor het totaal aantal daarvan
enigszins afneemt, maar voor belanghebbenden het aantal wat toeneemt.
Crijns ziet verder mogelijkheden/ wensbeelden, zoals:
●Op parkeergarage Hekellaan varen voor kinderen met electrische
bootjes;
●Stuw onder Vughterbrug voorzien van, een moderne versie van, een
overtoom;
●Aanpassen van Wilhelminaplein ( voorheen Heetmanplein, mogelijk
straks Plein 1629) door terugbrengen van ravelijn.
De interessante presentatie besloot Crijns met enige impressies van het in
aanbouw zijnde Bolwerk St.Jan, dat zeker behoort tot de
watergerelateerde projecten, die immers het werk zijn van hem.
Uiteraard bedankte de voorzitter Huibert Crijns hartelijk voor zijn
uitgebreide uitleg.
Afscheid bestuursleden
Voor deze afsluiting vraagt wijkmanager Riekje Bosch het woord.
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Namens de Gemeente dankt zij de scheidende bestuursleden.
Gerrit-Jan wordt geprezen om zijn heldere uitleg van allerlei zaken en
Renée voor haar niet aflatende enthousiasme en vasthoudendheid.
Beiden ontvangen een blijvend aandenken.
Daarna vraagt Renée aan voorzitter Christ of het haar is toegestaan deze
vergadering te mogen afsluiten, hetgeen natuurlijk niet kon worden
geweigerd.
Renée blikt terug over acht jaar voorzitterschap van Bewonersvereniging
Leefbare Binnenstad, wat inmiddels Blb/Wijkraad werd. Zij streefde steeds
naar een goede balans tussen bewoners, horeca en winkels, waarbij
natuurlijk haar focus lag op de bewonersbelangen. Ze zegt te houden van
de binnenstad met alle reuring, maar wel met goede afspraken tussen de
andere gebruikers van het gebied.
Ze gaf de aanwezige leden van de politieke partijen mee om in hun
verkiezingsprogramma's standpunten op te nemen over vervoer en
verkeer in de binnenstad, over de perikelen rondom de spoorzone en om
te komen tot een juiste balans van evenementen en rust in de stad.
Zij besloot met: "Ik heb het met veel plezier gedaan, en nu aan de
borrel".
Notulist: Frans Bolder.

7

