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        Jaarverslag 2018 van de Wijkraad Binnenstad/BLB 

 

1.Inleiding. 

Vorig jaar hebben wij in ons jaarverslag een terugblik gegeven op het jaar 2017.                                               
Inmiddels is er alweer een heel jaar verstreken en blikken wij nu terug op 2018. 

Kijkend naar de onderwerpen destijds, is  (nog) veel hetzelfde. Verleden jaar zeiden we bij wijze van 
grap: Als we nu eens alleen het jaartal van 2016 veranderen in 2017 en vervolgens afwachten of en 
wie er reageert. Maar de realiteit is dat ondanks alles veel is gedaan door actieve bewoners, leden en 
bestuursleden, als ook door mensen binnen de gemeente.                                                                                            
Wat er allemaal is bereikt , daarover meer in dit jaarverslag 2018.  

De traditionele Algemene Ledenvergaderingen / vergaderingen van de Wijkraad Binnenstad zijn ook 
in 2018 weer vier keer georganiseerd en gehouden. Die vergaderingen zijn regelmatig 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 13 maart 2019. Wanneer 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. 

We hebben goede contacten met mensen en organisaties in de stad, die net als wij in de weer zijn 
om onze stad een fijne, levendige en bloeiende stad te laten zijn. We ondersteunen initiatieven van 
bewoners met betrekking tot verkeersproblematiek, geluidsoverlast, bevoorradings- problematiek  
op verschillende plaatsen in de binnenstad. Daarnaast voeren we op een positieve manier overleg 
met  ondernemersvereniging Hartje, met de KNH afdeling ‘s-Hertogenbosch, met Hoteloverleg en de 
gemeente. Dit zowel ambtelijk als bestuurlijk, om te zoeken naar oplossingen voor geconstateerde 
problemen. En ook al zijn we het 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. DRAAGVLAK IN DE WIJK 

Wijkraad voor alle binnenstadbewoners 

 

Náást een vereniging met leden zijn wij tevens Wijkraad Binnenstad. Om daar meer het accent op te 
leggen heeft het bestuur besloten de naam  van onze vereniging anders te formuleren: i.p.v. 
BLB/Wijkraad Binnenstad wordt dat Wijkraad Binnenstad/BLB. Een en ander moet nog wel statutair 
vastgelegd worden. Op de door ons georganiseerde vergaderingen is iedereen uit de binnenstad 
welkom; lidmaatschap van de Vereniging BLB  is niet vereist. In 2016 hebben we de ledenlijst 



 

gedigitaliseerd. Daarbij is een directe koppeling naar de ledenadministratie mogelijk. Dat heeft ook 
als voordeel een snellere communicatie met de leden. Overigens vraagt dat wel enige discipline van 
de leden: doorgeven van veranderingen. 

Leden 

 Op dit moment is het aantal leden 317. Een vermindering van 2 leden ten opzichte van 2017. In  
2018 zijn 12 leden uitgeschreven wegens verhuizing uit de binnenstad en helaas ook wegens 
overlijden. Wij hebben geen enkele opzegging ontvangen wegens onvrede. Daarnaast is het 
ledenbestand  opgeschoond: er stonden nog leden ingeschreven die zonder melding vertrokken zijn. 
Er zijn 22 nieuwe leden ingeschreven.  

Hoe de binnenstadbewoners te bereiken 

 Website  

Sinds jaar en dag heeft de Wijkraad Binnenstad/BLB een eigen website. 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 2018 is de website van de Blb 
maar liefst 24.909 bezocht (in 2017 waren dat 18.162 bezoeken). Vanaf 22 januari 2014 heeft San de 
Kort de website beheerd. Bij zijn aftreden als bestuurslid is dit overgenomen door Noud Velthoven. 
Achter de website is Google actief voor het email verkeer en data opslag (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. In 2019 zal de Website worden vernieuwd waardoor het archief duidelijker benaderbaar zal 
zijn. 

Facebookpagina  

De Facebookpagina voor de Wijkraad Binnenstad/BLB (https://www.facebook.com/blbdenbosch) is 
opgezet door wordt bijna dagelijks onderhouden door Yvonne Welings (beheerder) onder 
verantwoordelijkheid van de voorzitter. Op dit moment heeft de Wijkraad Binnenstad/BLB facebook 
pagina 428 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. Wijkgericht is een blad is van de 
gemeente (die de uitgave en verspreiding ervan betaalt) en wordt mede door Wijkraad 
Binnenstad/BLB gebruikt als spreekbuis. Helaas bleek in 2018 opnieuw dat het blad niet overal in de 
binnenstad wordt bezorgd. Hiervoor is opnieuw aandacht gevraagd bij WNL. 

Nieuwsbrief  

Nieuw is sinds 2016 de Nieuwsbrief van de Wijkraad Binnenstad/BLB. Dit is onderdeel van een met 
name door onze voorzitter José Schoormans opgesteld communicatieplan. Het uitbrengen van de 
Nieuwsbrieven is overgenomen door Noud Velthoven, maar is sterk afhankelijk van de inbreng van 



 

mensen die actief zijn op één of meerdere van de 9 speerpunten, zoals vastgesteld tijdens een van de 
ALV’s. De nieuwsbrief is digitaal en wordt per mail gezonden. Ook in 2018 is de activiteit rond de 
Nieuwsbrief wat verminderd. Reden om daar te investeren, want de Nieuwsbrief blijkt een goede 
response te hebben. Op dit moment is het aantal abonnees  390 personen. 

 

4. BESTUUR 

 In de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 zijn drie bestuursleden afgetreden en zijn 4  
nieuwe bestuursleden benoemd: 

 afgetreden zijn :  

• Henk Schuurs, vz., GZG-buurt 
• San de Kort, penm. Vughterpoort 
• Wim Vos, centrum Noord 

 aangetreden zijn: 

• Marie-Louise Filipini, 
• Gerdie Schoofs, Vughterdriehoek 
• Elise Ackermans, museumkwartier  

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 het Havenkwartier, 
Tolbrug in het bestuur van de Wijkraad Binnenstad/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. Daarom dus een oproep aan 
belangstellenden zich te melden: dat hoeft niet meteen een bestuursfunctie te betekenen, maar 
ondersteuning bij een van de speerpunten is zeer welkom. 

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: 

• José Schoormans, voorzitter,  Bethaniënbuurt  
• Wout Heijnen ,secretaris, Hinthamerdriehoek  
• Noud Velthoven, penningmeester, Hinthamerdriehoek 
• Elise Ackermans, Museumkwartier  
• Frans Bolder, Tolbrug 
• Joep ten Brink, Havenkwartier  
• Marjan te Riele, ’t Zand Zuid  
• Gerdi Schoofs, Vughterdriehoek  

Elise Ackermans heeft in de loop van het jaar vanwege drukke  werkzaamheden haar 
bestuurslidmaatschap neergelegd. Haar functie als bestuurssecretaris is toen overgenomen door 
Wout Heijnen. 

 

 

 

 



 

5. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2018  

5.a. Algemene Ledenvergaderingen / Wijkraad Binnenstad 

 Ook in 2018 hebben wij weer 4 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen 
vallen uiteen in twee delen: het eerste deel alleen toegankelijk voor leden van de BLB en het tweede 
gedeelte ook voor leden Wijkraad Binnenstad, niet-BLB-leden  

De bijeenkomsten worden goed bezocht en ons inziens ook 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 Wijkraad Binnenstad/BLB en kunnen daar 
geraadpleegd worden. 

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. 

  

 

5.b. OVERIGE ACTIVITEITEN   

De Wijkraad Binnenstad/BLB nam deel aan de volgende overleggen: 

Klankbordgroepen   

1. Klankbordgroep Gasthuiskwartier 
2. Klankbordgroep Nieuwe Theater : De Wijkraad Binnenstad/BLB wordt hierin   

vertegenwoordigd door dhr. G.Paanakker, die aan het bestuur verslag doet van 
ontwikkelingen. Dank daarvoor. 

3. Klankbordgroep Mariënburg  
4. Klankbordgroep Koersnota is opgeheven 

 

Horeca Kwaliteitskring  

  

In de Horeca Kwaliteitskring zitten we zo’n 5x per 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:   

1. Evenementenkalender: uitbreiding van bestaande evenementen en nieuwe evenementen 
werden door de BLB kritisch becommentarieerd. Met name het daarbij gebruiken en 
afsluiten  van door publiek te gebruiken  openbare ruimten voor commerciële doelen.   

2. Carnaval aandacht gevraagd voor geluidsoverlast voor omwonenden.  
               Er is toegezien op uitvoering van de vastgestelde regels. De afspraken gemaakt ter 

voorkoming van geluidsoverlast zijn nagekomen.  
  

 



 

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 geïnstalleerd en functioneert nog niet 
geheel naar wens. Een en ander zal met het bedrijf dat de installatie geleverd en geïnstalleerd heeft 
worden geëvalueerd. 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. In het 
overleg is de renovatie van de straat besproken.  

De bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van wijkmanager Mw. R.Bosch aan de hand van het 
“Beheerdocument Korte Putstraat”. 

  

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 Mw. R. Bosch, wijkmanager binnenstad. 

Naar voorbeeld van de verkeersproblematiek Postelstraat – op initiatief van bewoners bij de 
gemeente aangekaart  en met ondersteuning van de Wijkraad Binnenstad/BLB opgepakt – wordt ook 
de verkeersveiligheid Hinthamerdriehoek aan de orde gesteld. 

De Hinthamerstraat is 30 km zone. Men is van mening dat hiervoor onvoldoende aandacht is. Er 
wordt gevraagd naar meer aandacht hiervoor. Het gaat dan niet meer alleen om de Hinthamerstraat 
maar ook de St.Josephstraat en Zuid-Willemsvaart. De straten zijn onvoldoende ingericht als 30 km 
zone. Op 19 november heeft er een door Wijkraad Binnenstad/BLB georganiseerde bijeenkomst met 
betrokken bewoners plaatsgevonden ter voorbereiding van een door de gemeente georganiseerde 
bijeenkomst op 17 december. Een en ander moet resulteren in verbetering van de verkeersoverlast. 
Door verantwoordelijke gemeenteambtenaren is toegezegd, dat in maart 2019 een 
vervolgbijeenkomst zal plaatsvinden 

 

  

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. Een van de geconstateerde problemen betreft parkeren door vergunninghouders. De 
sectoren zijn vergroot en de uitwijkmogelijkheden voor vergunninghouders aanzienlijk verslechterd. 
Een in 2017 door Wijkraad Binnenstad/BLB geschreven brief aan de gemeenteraad is helaas nimmer 
beantwoord, noch is er aandacht besteed aan en rekening gehouden met de in de brief opgenomen 
argumenten. Dit baart de Wijkraad Binnenstad/BLB ernstige zorgen. In een onlangs gestuurde mail 
naar Stadstoezicht hebben we dat nogmaals onder de aandacht willen brengen. 

 

 



 

 

Periodiek overleg sectorhoofd Openbare Ruimte en Verkeer / sectorhoofd Leefomgeving.  

  

Naar aanleiding de bovengenoemde brief - 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. -   heeft 
een gesprek plaatsgevonden. Dat heeft er o.m. in geresulteerd dat er – net als met Stadstoezicht- 
een periodiek overleg zou komen tussen het sectorhoofd Openbare Ruimte en Verkeer en de 
Wijkraad Binnenstad/ BLB. Inmiddels heeft er een wijziging plaatsgevonden binnen de gemeentelijke 
organisatie. Er zijn nu afspraken gemaakt met betrekking tot periodiek overleg met de afdeling 
Leefomgeving. Aan dat overleg nemen ook deel Koninklijke Horeca Nederland afdeling ‘s-
Hertogenbosch, Ondernemersvereniging Hartje en het Hoteloverleg. 

 

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 2018 van belang gebleken, omdat veel bewoners, 
die geconfronteerd worden met spooroverlast, zelf wegens werk en gezinsomstandigheden 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, oud-bestuurslid van de BLB. Daarnaast is er een 
facebookpagina: www.goederentreinennee.blogspot.nl  

Het comité wordt overigens gesteund door de gemeente met ambtelijke adviezen.    

 

Verslag van BAG-commissie Binnenstad 2108. 

Enige jaren geleden heeft de Gemeente een regeling in het leven geroepen genaamd: Bewoners 
Initiatief Gelden. Hiervoor werden voor alle wijken BIG-commissies gevormd. Voor de wijk 
binnenstad werd aan de Wijkraad Binnenstad/BLB gevraagd personen uit de wijk voor te dragen voor 
deze commissie. Inmiddels heet zo'n commissie: een Bewoners Advies Groep (BAG). De BAG-
commissie binnenstad onderscheidt zich door de naam: Beoordelaars Bag-aanvragen Binnenstad 
(BBB). ze autonoom opererende commissie wordt gevormd door: 

Christ v. Puijenbroek; Zach Salverda; Bas v. Pelt; Frans Reyner; Theo v.d. Aa; Dineke v.d.Dungen; 
Frans Bolder(coördinator). 

De gemeente had het budget voor 2018 gesteld op € 59396,00 



 

In het jaar 2018 werden 45 aanvragen voorgelegd aan de BBB. 

Aangevraagd werd er voor een bedrag van € 39112,00. 

Uitvoerig werden door de BBB de aanvragen bekeken. Meermaals werd met de aanvragers  contact 
opgenomen en werden meer details gevraagd. Indien een aanvrage niet was voorzien van een 
duidelijke begroting, werd daarom verzocht. Aanvragen waar eten en drinken in voorkwamen, 
daarvan werden de relevante bedragen geschrapt. De BBB-commissie kwam ca. 10 keer bijeen en 
wanneer dat nodig bleek, was er ook een levendig onderling e-mail contact. 

Toegekend werd er uiteindelijk voor een bedrag van € 34982,00 

Helaas is het niet zo dat het verschil tussen het toegekende budget en de uiteindelijk toegekende 
aanvragen, wordt toegevoegd aan het budget voor 2019. 

Voor het jaar 2019 kunnen binnenstadbewoners, wanneer zij met passende initiatieven komen, te 
samen tot een bedrag van € 59517,00 aanvragen.  

F.Bolder 

 

 

Wout Heijnen, Secretaris  
Blb/Wijkraad Binnenstad 
's-Hertogenbosch 
06-12255244  
www.blbwijkraad.nl  
Postadres 
Hinthamerstraat 85 
5211 MG 's-Hertogenbosch. 
Banknummer: NL98 INGB 0006 4948 31 
Kamer van Koophandel: 40219817 

 


