
 
 

 

JAARVERSLAG 2016 VAN DE BLB / WIJKRAAD BINNENSTAD 
 
 

INLEIDING 

 

Een jaarverslag is een terugblik. 
Terugblikkend op het jaar 2016 kunnen wij zeggen dat er in de ontwikkeling van de vereniging veel 

positiefs valt waar te nemen. Het ledental is opnieuw gegroeid, we hebben meer support weten te 

bereiken en het bestuur is versterkt.  
Minder was het volgende.  

Het bestuur van de vereniging heeft de samenwerking met de gemeente als moeizaam ervaren en 

daarover bij de gemeente stevig aan de bel getrokken. Positief weer is dat “die bel” is gehoord.  
 

Nieuw was de introductie van het wijkbudget, waaraan wij onze medewerking hebben gegeven voor 

de invoering ervan en waarbij wij ook wel een kritische noot hebben geplaatst. Dat kan niet los gezien 

worden van het hiervoor genoemde “aan de bel trekken. “ 
 

De traditionele Algemene Ledenvergaderingen / vergaderingen van de Wijkraad Binnenstad zijn ook 

in 2016 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 29 maart 2017. 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. 

 

 
  



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 veel extra inspanningen. 
Tevens weten wij uit deze gedigitaliseerde presentielijst dat er ook binnenstadbewoners, zijnde niet-

leden naar onze vergaderingen komen. Geheel zoals het bedoeld is vanuit de Wijkraad. 

Naar aanleiding van het bezoeken van die vergaderingen besluiten mensen soms alsnog lid te worden.  
 

leden 

 
Opnieuw is het ledental van de vereniging gestegen: eind 2016 telde onze vereniging 321 leden, 

terwijl dat in 2015 al iets was gegroeid naar 287 leden per einde 2015.  

Die toename, zo’n 10%, is echter nog groter dan het verschil in aantal leden met vorig jaar, omdat wij 

immers ook leden kwijt zijn geraakt. Mensen verhuizen vanuit de binnenstad en stoppen met het 
lidmaatschap. En net als wij vorig jaar schreven, verliezen wij ook leden wegens overlijden. Dat zijn 

vaak ouderen, die al heel lang lid waren. Daarom kennen wij die mensen persoonlijk en is het 

overlijden van hen droef in ons gevoel. 
 

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 Bl en dan al wordt de website 

getoond: www.blbwijkraad.nl met alle voor binnenstadbewoners belangrijke onderwerpen, alsmede 
soms ook meningspeilingen. Gemiddeld bezoeken maandelijks 1.375 mensen de website van de Blb!  

 

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). Het aantal 

bezoekers is ongeveer 1.800 per maand. 

 

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. 

 

nieuwsbrief 
Nieuw in 2016 is 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. 
 

flyer 

 
Eind 2016 heeft de Blb/Wijkraad Binnenstad een flyer laten bezorgen huis aan huis in de binnenstad 

en daarin aandacht gevraagd voor haar bestaan. Gevraagd werd of mensen geïnteresseerd zijn in het 

ontvangen van voornoemde nieuwsbrieven. Dat heeft geleid tot circa 150 nieuwe adressanten, dus 

bovenop toezending aan onze leden. Hiermee is het draagvlak verder vergroot. 
  

http://www.blbwijkraad.nl/
https://www.facebook.com/BLBDenBosch/


 

BESTUUR 

 
Met genoegen kunnen wij vaststellen dat na het moeilijke jaar 2015 het jaar 2016 rustiger en robuuster 

is gebleken.  

In de Algemene Ledenvergadering van maart 2016 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: 
 

Gerdi Schoofs (Vughterdriehoek) 

Elise Ackermans (Museumkwartier) 

Wout  Heijnen (Hinthamerdriehoek) 
 

In de loop van 2016 is Ton van Gaalen, lid van het Algemeen Bestuur vanuit het Havenkwartier, 

afgetreden omdat hij vanuit de binnenstad verhuisd is naar buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 

Marjan te Riele (’t Zand) is wegens ziekte een tijd niet actief in het bestuur geweest, maar is gelukkig 

dermate goed hersteld dat zij weer in staat is deel te nemen in het Algemeen Bestuur. Fijn voor onze 
vereniging, want wij willen graag zoveel als mogelijk de buurten vanuit de binnenstad in ons 

Algemeen Bestuur vertegenwoordigd zien. 

 

Het bestuur bestaat zodoende uit: 
 

Dagelijks Bestuur 

 
Henk Schuurs voorzitter GZG buurt 

José Schoormans secretaris Bethaniënbuurt 

San de Kort penningmeester Vughterpoort 

Wout Heijnen algemeen bestuurslid Hinthamerdriehoek 
Christ van Puijenbroek algemeen bestuurslid Bethaniënbuurt 

 

Algemeen Bestuur 
 

Elise Ackermans Museumkwartier 

Frans Bolder Tolbrug 
Will Hoeben ’t Zand Noord 

Marjan te Riele ’t Zand Zuid 

Gerdi Schoofs Vughterdriehoek 

Wim Vos Centrum Noord 
David de Jong Hofstad 

 

  



WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2016 

 

Als eerste het laatste. 
Eind 2016 verzuchtte onze voorzitter:  

 

Op enkele dossiers gebeurt helemaal niks. 
Wij sloven ons uit, steken er tijd en energie in en er gebeurt niks. 

Brieven aan de gemeente worden niet eens beantwoord. 

Ik ben gekke Henkie niet. 

Laten we de club gewoon maar opheffen. 
 

Andere bestuursleden temperden deze emotie door te zeggen dat we door moeten gaan en dat de 

aanhouder wint. Dit heeft erin geresulteerd dat er besloten is nog even door te gaan en dat door het 
bestuur twee brieven zijn gezonden aan de gemeente met ongenoegen over de gang van zaken: 

 

• een brief aan de gemeentesecretaris, hoofd van de ambtelijke organisatie; 

• een brief aan het net nieuw aangetreden hoofd Stadstoezicht. 

 
Elk van beiden heeft prompt gereageerd op de brief en is het gesprek erover aangegaan. 

Daarin is gezegd dat een goede relatie gemeente / Blb – Wijkraad van belang wordt gevonden en dat 

gewerkt zal worden aan stelselmatige afhandeling van lopende dossiers (zie bijlage). 

Dat zo zijnde gaan wij ervan uit dat 2016 dan maar aangemerkt moet worden als zaaitijd en dat 
het jaar 2017 oogstjaar zal worden. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN / WIJKRAAD BINNENSTAD 
 

Traditiegetrouw hebben we ook in 2016 weer 4 vergaderingen georganiseerd. 

Deze worden zeer goed bezocht. Zo moesten we laatst in allerijl stoelen bij gaan zetten. 
Het leeft, de vergaderingen van de wijkraad Binnenstad. 

Deze vergaderingen kennen thema’s, waarbij hoort dat ook de gemeente er een platform vindt voor het 

uitdragen van nieuw beleid zoals inzake het beheer van de openbare ruimte en het wijk-/buurtbudget. 

Alle verslagen zijn te vinden op de website van de Blb / wijkraad (www.blbwijkraad.nl)  
 

Hierna heel kort de hoofdzaken per vergadering. 

 
16 maart 2016 – in de Toonzaal 

 

Conform de statuten was er eerst een besloten deel, alleen voor de leden van de vereniging: de 

jaarstukken en het verslag van de kascommissie, waarna formeel de goedkeuring van de stukken, 
alsmede het vaststellen van de begroting voor het nieuwe (nu dus al lopende) jaar 2017. 

Tevens het verkiezen van de nieuwe bestuursleden en afscheid van de vertrekkende. 

 
In het openbare gedeelte, de Wijkraadsvergadering. 

 

visie bestuur 
 

José Schoormans zette de visie van het Blb bestuur uiteen met als trefwoorden: 

- mobiliteit en milieu (bijv. parkeren, verkeer en luchtkwaliteit) 

- verbinden (w.o. externe communicatie, aanspreekpunten in de buurten, overleg organisaties) 
- actueel (speerpunten, diverse klankbordgroepen, actiecomité Goederentreinen NEE) 

 

  

http://www.blbwijkraad.nl/


 

binnenbuurten.nl 

 
Helen van de Paverd presenteerde een nieuwe website onder bovengenoemde naam, die als doel heeft 

mensen met elkaar in verbinding te brengen en te voorzien in behoeften van mensen. Een soortgelijke 

website is eerder gepresenteerd in de aangelegen wijk De Muntel en voorziet volgens Helen daar in 
een behoefte. Website: www.binnenbuurten.nl  

 

droomstad Den Bosch 

 
Onder deze titel presenteerde Martijn van Osch zijn idee hoe iedereen zijn droom tot werkelijkheid 

kan maken. Verder te vinden op zijn website: www.droomstaddenbosch.nl  

 
 

15 juni 2015 – in de Muzerije 

 
Gezien de veranderingen bijvoorbeeld op winkelgebied, hebben wij als thema gekozen: 

wat is de toekomst van de Binnenstad? 

 

Hierover hebben drie sprekers een inleiding gehouden: 
 

- de heer Jan Hoskam, wethouder Economische Zaken en coördinatie binnenstad; 

- de heer Peter Claessen, voorzitter van ondernemersvereniging Hartje; 
- mevrouw Janny Alberts, directeur NV Zeedijk in Amsterdam 

 

Daarna was er gelegenheid om nieuws uit de buurten te brengen. 

Opvallend daaronder was de behoefte om aandacht te vragen voor te hard rijden in de Postelstraat / 
Kruisstraat. Op de website van de Blb komt de mogelijkheid om een petitie hierover te ondertekenen. 

 

28 september 2015 – in Hotel Central 
 

Gesproken is over: 

- digitalisering parkeervergunningen en problemen daarbij 
 

Als pareltje in de binnenstad is het Sint Janskerkhof genoemd met een mooi gedicht van Vasalis 

(mooie inrichting openbare ruimte in ‘s-Hertogenbosch!) en dan een tiental ontsierende vuilcontainers 

van horeca aan de Hinthamerstraat.  
naschrift : overigens is dit vraagstuk inmiddels opgelost door de gemeente 

 

Drie thema’s : 
 

- wijk- en buurtbudget, met een inleiding door Hans Migchielsen 

De inleider blijkt een enthousiast en gedreven mens, die verwacht dat de wijk- en buurtbudgetten 
bij zullen dragen aan versterking van de zeggenschap van mensen in hun buurt en daarmee aan 

verdere democratisering en verbetering in de samenwerking buurten en de gemeente. 

De voorzitter van de Blb is daar terughoudend in: laat de gemeente eerst eens de inspraak op 

allerlei terreinen goed organiseren en toepassen.  
 

- creatief omgaan met leegstand, met een inleiding van Maruya Gutierrez en Florence Diemont 

vanuit hun stichting Volop den Bosch.  
 

- te hard rijden in de binnenstad 

Lezing hierover door Henk de Winter, verkeerskundige bij de gemeente. 

Het blijkt dat de gemeente over heel erg veel informatie beschikt inzake het rijgedrag via mobiele 
telefoons en navigatieapparatuur. (zie ook onder de kop Overige activiteiten)  

http://www.binnenbuurten.nl/
http://www.droomstaddenbosch.nl/


 

14 december 2015 – bij Katrien 

 
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte, met een inleiding door Wilbert de Laat. 

Bewoners en ondernemers mogen en moeten zelf een grotere inbreng hebben. 

Geïllustreerd met een aantal stellingen. 
 

Pareltje in de binnenstad 

Een idee van Verena Stuit, die op de plek van het ingestorte pand van Pearle een vaandel wil hangen 

met een gedicht (waarvoor subsidie is gevraagd) en haar droom wat daar te maken. 
 

Wijk- en buurtbudget 

Informatie over wat de Blb (met name Christ van Puijenbroek en Frans Bolder) hebben gedaan om een 
organisatie op te zetten voor het toekennen hiervan: een Bewoners Advies Groep (BAG), die vorm 

begint te krijgen en waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. 

 
Vanuit de buurten 

 

Nico v.d. Heuvel vertelt dat met de bouw van een parkeergarage op NS terrein er nieuwe kansen 

komen om de kwaliteit van de woonomgeving in de buurt ’t Zand te verbeteren. 
 

Imke van Dillen strijdt met haar Vereniging van Niks voor behoud van het vakwerkbouwhuisje bij het 

terrein van de Dukes. 
  



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 bewoners van 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. 

(overigens ook een brief waar nimmer op is gereageerd door de gemeente) 

 

De Blb nam deel aan de volgende overleggen: 
 

o Klankborgroep Groot Zieken Gasthuis 

o Klankbordgroep Koersnota 
o Klankbordgroep Nieuwe Theater 

o Klankbordgroep Mariënburg 

 

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 4x/jaar aan tafel met diverse gemeentelijke afdelingen 
(veiligheid, milieu, handhaving, afvalstoffendienst), politie, Koninklijke Horeca Nederland afdeling 

Den Bosch en Rosmalen. Onderwerpen: veiligheid, geluid, containers, openings- en sluitingstijden, 

evenementen. 

 

Overleg Korte Putstraat 

 

Dit overleg tussen de horeca in de Korte Putstraat, de gemeente, bewoners gesteund door de Blb, vindt 
nog steeds plaats, De attitude en sfeer zijn positief. Er wordt nog gezocht naar een goede manier om 

het geluid te meten. 

 

Overleg Hinthamerdriehoek 

 

Ongeveer 3 á 4 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. 
Het doel van deze bijeenkomsten is de leefbaarheid in het betrokken gebied te verbeteren, door met 

elkaar in overleg te gaan over mogelijke problematieken. Daartoe is een “Plan van aanpak 

Hinthamerstraat en omgeving” opgesteld dat elke bijeenkomst wordt geëvalueerd en op grond 
waarvan, indien nodig, nieuwe afspraken worden gemaakt.  

 

 

periodiek overleg Stadstoezicht 
 

Met Stadstoezicht vindt periodiek overleg plaats over thema’s zoals: 

 
o het wegwerken van de wachtlijst voor een parkeervergunning; 

o het al dan niet in gebruik houden van de piramides bij het autoluwe deel binnenstad 

o overlast bijvoorbeeld bij evenementen. 

  



In 2016 heeft ook de Blb afscheid genomen van het vertrekkende hoofd Stadstoezicht, Eugène Kok. 

In het najaar is kennis gemaakt met het nieuwe hoofd Stadstoezicht en is afgesproken het reguliere 

overleg te continueren. 
 

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. 

 

Actiecomité Goederentreinen NEE 

 

Het actiecomité tegen goederentreinen door onze stad kent leden uit alle buurten, die ermee te maken 
hebben: Maaspoort, Boschveld, Orthen, Het Zand, Het Paleiskwartier, Vughterpoort. 

De Blb steunt dit comité, omdat de buurten Vughterpoort en Het Zand onderdeel zijn van de 

Binnenstad als wijk. Vanuit beide buurten overigens, zitten er vertegenwoordigers in het bestuur van 
de Blb / Wijkraad Binnenstad. 

Eerder heeft het comité bij het Rijk nut en noodzaak van het goederentreinenproject Meteren / Boxtel 

(via ’s-Hertogenbosch dus) betwijfeld. Als straks een concept Tracébesluit wordt gepubliceerd en de 

Milieu Effect Rapportage zal het comité die gaan aanvechten. 
Het comité wordt overigens gesteund door de gemeente met ambtelijke adviezen. 

 

In het afgelopen jaar is het volgende gebeurd: 
- divers overleg met het comité;  

- een brief naar de staatssecretaris met het verzoek de wetgeving te moderniseren; 

- ondersteuning bewoners Vughterpoort, die geluidsoverlast en trillinghinder hebben van treinen na 

het project Sporen in Den Bosch; nota bene buiten het projectgebied; 
- contacten met actiegroepen elders in den lande (bijvoorbeeld Norail en Rona in Overijssel) 

 

De Blb, waarvan met name het bestuurslid San de Kort, ondersteunt het comité ook met de opzet en 
het onderhoud van een website met alle relevante informatie over spoor en goederentreinen. 

www.goederentreinennee.blogspot.nl 

 
De Blb, waarvan met name het bestuurslid San de Kort, ondersteunt het comité ook met de opzet en 

het onderhoud van een website met alle relevante informatie over spoor en goederentreinen: 

www.goederentreinennee.nl  Ook is relevante informatie te vinden op de website van de Blb / 

wijkraad : www.blbwijkraad.nl (zie rechts onderaan). 
 

Te hard rijden 

 
Zoals vermeld bij de Algemene Ledenvergadering / Wijkraad van juni is er aandacht gevraagd voor 

het te vele hardrijden door de binnenstad. Op de website van de Blb is een petitie geplaatst, die door 

binnenstadbewoners ondertekend kon worden. Het resultaat hiervan is dat wij op 1 augustus 2016 een 
brief hebben gezonden aan het college van B. & W. waarin wij aandacht vragen voor het vraagstuk, 

gesteund door 162 bewoners en waarin wij vragen om in overleg met de betrokken omwonenden 

oplossingen te zoeken (op deze brief is overigens nooit een ontvangstbevestiging gekomen, laat staan 

een antwoord).  
In september is er in de commissievergadering ROB aandacht voor het onderwerp gevraagd n.a.v. een 

initiatief van de PvdA. Bij die gelegenheid hebben enkele binnenstadbewoners ingesproken: mevrouw 

Reitsma, mevrouw Welings en de heer Nouwens. In die vergadering heeft de verantwoordelijke 
wethouder, de heer J. van Son, toegezegd dat in samenspraak met de bewoners per betreffende buur  

het vraagstuk zal worden bezien. In het jaar 2016 is (nog) geen vervolg gegeven aan deze bestuurlijke 

toezegging.  

(naschrift : inmiddels weten wij dat een eerste overleg heeft plaatsgevonden medio 2017). 
  

http://www.goederentreinennee.blogspot.nl/
http://www.goederentreinennee.nl/
http://www.blbwijkraad.nl/


 

BIJLAGE bij jaarverslag Blb / Wijkraad Binnenstad over het jaar 2016 

 
 

 

slepende kwesties, die nog afgehandeld moeten worden 
 

o oplossen wachtlijst voor parkeervergunningen 

o evalueren vergroten sectoren parkeervergunningen 

o aanpak te hard rijden in de binnenstad 
o organiseren klachtenmeldingen bij overlast  

o gebrekkige postbehandeling (diverse brieven) 

• geen ontvangstbevestiging 

• geen antwoord 


