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Jaarverslag 2013 van de Blb/Wijkraad Binnenstad 
 

Algemene informatie 

Volgens de cijfers van de gemeente is het aantal inwoners van de binnenstad in 2013 gegroeid met 123 

personen tot 12.319 inwoners en blijft daarmee de drukst bewoonde binnenstad (aantal personen per m2) van 

heel Nederland! Daar iedere leeftijdsgroep eigen wensen en belangen heeft, maar ook specifieke ergernissen 

kan hebben is en blijft het een kunst om naast alle activiteiten en evenementen, onze stad leefbaar, veilig en 

schoon te houden en een omgeving te creëren waar wonen, werken en recreëren in een juiste balans naast 

elkaar kunnen bestaan. Het doel en de missie van de Blb/Wijkraad Binnenstad is daarom nog immer: 

EEN SCHONE, EEN VEILIGE EN EEN LEEFBARE BINNENSTAD   

De Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad/Wijkraad Binnenstad is een vereniging met zo’n 270 betalende 

leden, die tevens fungeert als de Wijkraad voor het gebied Binnenstad met de deelgebieden Binnenstad 

Centrum, Vughterpoort, Het Zand, Binnenstad Noord, De Hofstad, Binnenstad Oost en Havenkwartier. Alle 

deelgebieden zijn sinds de uitbreiding in 2012 vertegenwoordigd binnen het bestuur, dat sindsdien bestaat uit 

een Algemeen bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het bestuur behartigt in gezamenlijkheid de 

belangen van binnenstadsbewoners, waarbij het DB de meeste dagelijkse  en actuele zaken voor zijn rekening 

neemt. Sinds de uitbreiding komen er steeds meer zaken aan de orde die specifiek betrekking hebben op 

andere deelgebieden dan alleen het Centrum en ook deze belangen heeft het bestuur het afgelopen jaar 

behartigd. 

De leden en andere binnenstadsbewoners worden vier maal per jaar uitgenodigd voor een openbare 

bijeenkomst waar actuele zaken aan de orde komen. Voorafgaand wordt veelal een enquête/poll met 

relevante vragen over dit onderwerp uitgezet om te achterhalen hoe bewoners van de binnenstad erover 

denken. 

Het bestuur in 2013 

Al snel in 2013 heeft er wederom een verandering binnen het Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. Roelant 

Gerrits, de secretaris a.i., gaf aan, wegens drukke werkzaamheden, liever deel te willen uitmaken van het 

Algemeen Bestuur, hetgeen vanzelfsprekend is gehonoreerd.  De voorzitter, Renée Spermon-Marijnen zal 

aftreden in maart  2014, waarmee een einde komt aan de termijn van acht jaar waarin zij zich met veel energie 

en daadkracht heeft ingezet voor de bewoners van de binnenstad. Ook de penningmeester Gerrit-Jan Obers en 

zijn vrouw Tineke, die als backoffice voor de Blb/Wijkraad heel actief was, zullen terugtreden. Daarom zijn we 

als bestuur in de tweede helft van 2013 op zoek gegaan naar nieuwe leden voor het dagelijks bestuur.  Er is een 

sollicitatiecommissie geformeerd en een oproep gedaan rechtstreeks aan de leden en aan andere 

binnenstadsbewoners via de website en de gemeentelijk nieuwsbrief ‘wijkgericht werken’. Gelukkig heeft dat 

geresulteerd in een aantal enthousiaste reacties en inmiddels zijn de gesprekken gevoerd en ligt er een 

bestuursvoorstel voor een nieuwe samenstelling van het DB voor de AV van 26 maart 2014.  

Het Dagelijks Bestuur bestond in 2013 uit: Renée Spermon-Marijnen, voorzitter; Gerrit-Jan Obers, 

penningmeester; en de leden Christ van Puijenbroek (Binnenstad Oost) en Elise Beckers (Het Zand Zuid). De rol 

van secretaris was vanaf april 2013 vacant en is gezamenlijk ingevuld. 
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Het Algemeen Bestuur bestond in 2013 verder uit: Frans Bolder (Centrum - Tolbrug) ; San de Kort 

(Vughterpoort); Will Hoeben (Het Zand Noord); Ton van Gaalen (Centrum - Havenkwartier); Monica van Hoorn 

(De Hofstad) ; Wim Vos (Binnenstad Noord) en Roelant Gerrits (Centrum). 

Het DB en het AB vergaderden in 2013 respectievelijk 10 en 8 keer in 2013. 

Meer binnenstadsbewoners betrekken!! 

Afgelopen jaar is het beleid mede gericht geweest op het versterken van de dialoog met alle bewoners van de  

binnenstad. Daar de grootste groep van de binnenstadbewoners nog steeds wordt gevormd door de 

leeftijdsgroep 20-44 jaar, zou het bestuur ook graag deze leeftijdsgroep vertegenwoordigd willen zien in het 

bestuur en werkgroepen. 

Onze inspanningen in 2013 zijn naast het betrekken van jongeren ook gericht op het betrekken van álle 

bewoners van de wijk binnenstad. Een van de voorbeelden is de vernieuwde website, opgezet en 

geactualiseerd door San de Kort, een van onze leden van het AB, met als belangrijkste doel deze site 

toegankelijker en interactiever te maken, zodat discussies transparant en breed gedeeld kunnen worden.                                                  

Ook heeft de Blb/wijkraad Binnenstad inmiddels een Facebook-pagina. Deze is door Will Hoeben, lid van het 

AB, gemaakt en wordt ook actief door hem onderhouden. 

Daarnaast is door Gerrit-Jan Obers, onze penningmeester, een nieuwe gewoonte geïntroduceerd nl om met 

behulp van een “poll” of “enquête” de binnenstadbewoners te bevragen over bepaalde onderwerpen. De 

meest succesvolle van afgelopen jaar was de enquête over de koopzondagen met een kleine 250 reacties. 

 

Deze nieuwe wijze van communiceren heeft naast veel reacties, ook van niet-leden uit de binnenstad, ook veel 

actieve betrokkenheid opgeleverd. Dit is zichtbaar aan de reacties op de website en op facebook en op de 

algemene vergaderingen. Bij de laatste AV van 2013 waren ruim 100 aanwezigen, waarvan bijna 40% geen lid 

van de Blb is. Dit geeft duidelijk aan dat de Blb/Wijkraad Binnenstad een nog steeds groeiende achterban heeft 

onder binnenstadsbewoners en het is van groot belang om deze lijn voort te zetten in 2014 en daarna. 

Algemene vergaderingen 

In 2013 is, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, vier maal een druk bezochte Algemene Vergadering gehouden, 

waarvoor de leden per brief/e-mail en de andere binnenstadbewoners met een advertentie in de Bossche 

Omroep of het blad Wijkgericht Werken (van de gemeente) zijn uitgenodigd.  Ook op de website en op 

Facebook werden de vergaderingen aangekondigd. 

27 maart Hotel Central:                                                                                                                                                             

- besloten deel inzake de jaarstukken 

- openbaar deel: gesprek met burgemeester Rombouts over de “Gastvrije Stad” en Jeroen Boschjaar 2016 

19 juni Azijnfabriek: 

- Boschveldboulevard door Will Hoeben 

- Geluid in de binnenstad door Paul Jansen 

18 september Azijnfabriek:                                                                                                                                                        

- uitslag enquête winkelopenstelling op zondag door Gerrit-Jan Obers                                                                                                                             

- Duurzame energie ook in de binnenstad door Arno Uijlenhoet                                                                                                                              

- Bereikbaarheidsnota (Koersnota) door Koen van Waes en raadsvoorstel Ultra-Kort-Parkeren 

18 december Hotel Central: 

- uitslag enquête ‘Invulling GZG’ door Gerrit-Jan Obers 

- Ontwikkelingen in de spoorzone door Nico van den Heuvel 

- Huidige invulling van het GZG-terrein door gebruikers (ondernemers) 

- Paneldiscussie met tevens wethouder Geert Snijders en dir. stadsontwikkeling Willem van der Made 



Jaarverslag 2013 Blb/Wijkraad Binnenstad  3 

Activiteiten in 2013 

Om de belangen van binnenstadsbewoners te behartigen participeert het bestuur (samen met diverse leden) in 

een groot aantal overleggen met gemeente, politie, ondernemers en andere belanghebbenden in de 

binnenstad. Zo neemt de Blb/Wijkraad Binnenstad structureel deel aan de Horeca Kwaliteits Kring (HKK), het 

vooroverleg Centrummanagement, het Bewonersradenoverleg en het City Change Center. Halfjaarlijks vindt 

overleg plaats met Stadstoezicht over allerlei zaken die onder hun verantwoording vallen om diverse 

knelpunten op te lossen. Hiernaast vindt regelmatig overleg plaats en wordt nauw samengewerkt met de 

wijkmanager Binnenstad van de gemeente (sinds zomer 2013 Riekje Bosch), die ook regelmatig deelneemt aan 

de vergaderingen van ons AB. 

Tevens participeert de Blb/Wijkraad Binnenstad in een aantal klankbord- en begeleidingsgroepen zoals: 

- Ontwikkeling GZG-terrein 

- Koersnota en autoluwe Binnenstad 

- Parkeerbalans 

- Vestingwerken 

- Stadswalzone/Zuiderpark 

- Willemsplein 

Hiernaast is ingesproken bij vergaderingen van raadscommissies en zijn schriftelijke reacties aan gemeente en 

raadsleden gezonden (zie overzicht verderop). In veel gevallen wordt hierbij ook de pers betrokken en 

verschijnen artikelen in onder meer het Brabants Dagblad, waarin expliciet het belang van 

binnenstadsbewoners zichtbaar wordt.  

Vier leden van het AB hebben zitting in de onafhankelijke BIG-commissie en bepalen mede waar deze Burger-

Initiatief-Gelden voor worden ingezet. 

Belangrijke onderwerpen en successen in 2013 

Horeca en evenementen 

Met grote regelmaat en intensief heeft het bestuur van de Blb-Wijkraad contact gehad met de Gemeente, de 

Horeca en de Politie teneinde te kunnen komen tot goede afspraken inzake geluids- en andere horeca-

gerelateerde overlast. Een goede ontwikkeling in 2013 is het opstellen van het zogenoemde Korte-Putstraat-

Convenant tussen bewoners en horeca-exploitanten (en gemeente), waarin afspraken worden vastgelegd over 

de geluidsnormen, de bevoorrading, de afvalophaaldiensten, glasverwijdering en andere zaken. Dit convenant 

zal mogelijk in het voorjaar van 2014 worden ondertekend door bewoners en horeca-exploitanten en kan als 

voorbeeld dienen voor andere plekken in de binnenstad met veel horeca-overlast. 

Helaas is de Blb/Wijkraad dit jaar opnieuw niet betrokken geweest bij het opstellen van de Evenementennota, 

hetgeen geresulteerd heeft in een zeer kritische reactie naar het College van B&W en de Leden van de Raad op 

7 februari 2013 en waarop een reactie van de gemeente is ontvangen (zie website). 

Rond de overlast van taxi’s in de Visstraat (en op andere locaties) zijn diverse malen contacten geweest met de 

gemeente. Gelukkig is begin 2014 (eindelijk) een afsluiting van de Visstraat gerealiseerd, zodat alleen taxi’s met 

een keurmerk geordend voor het vervoer van uitgaanspubliek zorgen.  

Spoorzone 

Verder heeft het bestuur van de Blb/wijkraad binnenstad de bewoners op de Mayweg ondersteund inzake de 

bouw van de nieuwe parkeergarage, evenals de bewoners wonende rondom het spoor inzake hun zorgen over 

de toename van het aantal en de snelheid van de nachtelijke treinen met gevaarlijke stoffen.                         
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Bewonersparkeren 

Een groot probleem voor bewoners is de lange wachtlijst (ruim 700 wachtenden, die vaak al jaren geleden 

hebben aangevraagd) die ontstaat door het beperkt aantal plaatsen voor vergunninghouders. In jan 2013 

hebben we ingesproken in de commissievergadering inzake de parkeerbalans. Het probleem wordt inmiddels 

erkend door de gemeente en een stap in de goede richting is de toezegging om direct na ingebruikname van de 

parkeergarage aan de Hekellaan de garage aan de St. Jozephstraat geheel ter beschikking te stellen aan 

belanghebbendenparkeren. Dit onderwerp blijft aandacht vragen totdat het helemaal is opgelost.  

Een positieve wending in 2013 was de aanpassing voor het bezoekersparkeren en avondvergunningen naar 

aanleiding van de uitbreiding Koopzondagen. De regeling is mede op aandringen van de Blb/Wijkraad zo 

aangepast dat het parkeren op zondag voor bewoners en hun bezoekers gewoon mogelijk blijft. 

Verkeersonveilige situaties en knelpunten (bus)vervoer 

In 2012 heeft de Blb/Wijkraad een inventarisatie gemaakt van verkeersknelpunten in de Binnenstad. Dit 

overzicht is besproken met de gemeente en op veel punten is geen actie ondernomen. Het bestuur heeft 

diverse malen aangedrongen op aanpak van al deze knelpunten. Na een dodelijk ongeval in 2013 op één van 

deze punten zijn maatregelen getroffen, maar er blijven diverse gevaarlijke en overlastgevende situaties over. 

De streek- en stadsbussen geven door hun omvang overlast en leveren in de binnenstad gevaarlijke situaties 

op. In het kader van de koersnota is geregeld dat deze bussen in de toekomst over de binnenstadsring zullen 

rijden. Er is diverse malen door het bestuur op aangedrongen bij de aanbesteding voor het busvervoer óók te 

regelen dat de kleinere electrische bussen voor het vervoer binnen het Centrum beschikbaar blijven. De 

gemeente heeft dit overgenomen richting de provincie, maar dat heeft (nog) niet geleid tot een toezegging. 

Invulling GZG-terrein 

Het bewonersbelang bij de invulling van het GZG-terrein is diverse malen onder de aandacht gebracht van de 

gemeente en andere betrokkenen. Door de economische situatie zijn de plannen in 2013 aangepast en de 

Blb/Wijkraad heeft aangedrongen op voorkomen van verdere verloedering van deze omgeving. Goed nieuws 

op de AV van december was dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met de VOF GZG over de sloop van de 

jaren ‘60 gebouwen in 2014! Tevens heeft de Blb zich uitgesproken tegen een kolossaal theater op de parade 

en ervoor gepleit dit op te nemen in de plannen voor het GZG-terrein of de Kop van ’t Zand. Ook zijn kritische 

vragen gesteld over de noodzaak om te investeren in een Bibliotheek op het GZG-terrein en omtrent de nieuwe 

functie voor het pand van de huidige bibliotheek.                                                                          

Schriftelijke reacties naar het college van B&W en de leden van de Raad 

- Reactie Blb/wijkraad Binnenstad op planvorming GZG terrein (5 febr. ‘13) 

- Reactie Blb/wijkraad Binnenstad op de Evenementennota (7 febr ‘13) 

- Reactie Blb/wijkraad binnenstad op concept van de actualisatie van de Koersnota (18 mrt ‘13) 

- Reactie Blb/wijkraad Binnenstad op vrijmarkt Koninginnedag 2013 en voorstel voor 2014 (9 mei ’13) 

- Reactie Blb/wijkraad Binnenstad, i.v.m. Raadsvoorstel bereikbaarheidsprogramma Koersnota ( 9 mei ’13) 

- FATALE TREINRAMP IN ’S-HERTOGENBOSCH; inzake toename treinverkeer ’s-Nachts (15 mei ’13) 

- Reactie BLB/Wijkraad op discussie voorliggende locatie nieuw theater in commissie (18 juni ’13) 
- Verzoek aan en reactie van gemeente inzake Verkeersonveilige situaties (9 sept. ’13) 
- Reactie op basis van enquête Koopzondagen (persbericht 11 sept. ’13) 
- Ondersteuning brief bewoners Hinthamereinde inzake Bartenbrug (18 sept. ’13) 
- Veiligheid binnenstad (30 okt. ’13) 
- Ondersteuning brief bewoners bowlingbaan in Pompe en Verlouw (nov. ’13)  
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Vooruitblik 2014 

De bovengenoemde thema’s blijven aandacht vragen van de Blb/Wijkraad Binnenstad in 2014. Tevens zal een 

inventarisatie onder bewoners van de binnenstad in maart 2014 mogelijk nieuwe thema’s opleveren. 

Voorlopig zijn de volgende data vastgesteld voor de vergaderingen in 2014. De te agenderen thema’s voor deze 

vergaderingen worden besproken op de vergadering van 26 maart. 

− Algemene vergadering 26 maart ’14 Hotel Central                                                                                                                                                                 

-  besloten deel: Jaarstukken en wisselingen in het bestuur;                                                                                               

-  openbaar deel Water in de Binnenstad Hubert Crijns 

− AV woensdag 18 juni ‘14 

− AV woensdag 17 september ‘14 

− AV woensdag 17 december ‘14 

 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de belangen van de binnenstadbewoners door de beoogde nieuwe 

bestuursleden net zo maximaal behartigd zullen worden als dat door het huidige bestuur jarenlang gedaan is. 

 


