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Verslag Algemene Ledenvergadering (AV) van BLB/Wijkraad binnenstad
Datum: 16 maart 2016.
Locatie: Toonzaal
Zoals gebruikelijk werd de eerste AV van het jaar gesplist in twee gedeeltes.
Deel 1 was er voor de leden en er werden de vaste onderwerpen behorende bij een
ledenvereniging behandeld.
Deel 2 was het gedeelte van de avond, dat openbaar was en voor iedere
binnenstadsbewoner toegankelijk.
Deel 1. (Besloten gedeelte)
Voorzitter Henk Schuurs opent de vergadering met een welkom aan allen.
1)De voorzitter sprak over het turbulente jaar 2015. Hij doelde daarmee op de
bestuurswijzigingen, die hadden plaatsgevonden. Marie Louise Filippini zag zich, door een
opeenstapeling van werkzaamheden elders, gedwongen het voorzitterschap en
bestuurslidmaatschap neer te leggen. Binnen het bestuur werd dit opgelost doordat Henk
Schuurs bereid was het voorzitterschap op zich te nemen en zijn oorspronkelijke taak van
penningmeester kon overdragen aan San de Kort. Het Algemeen Bestuur kende een
welkome uitbreiding van drie leden. Zij stelden zichzelf kort voor:
Gerrie Schoofs: wonende in de Vughterstraat, zal zich met name inzetten voor het deel van
de binnenstad waar zij woonachtig is; de Vughterdriehoek.
Elise Ackermans: woonachtig in de Triniteitsstraat, voelt zich verplicht wat te betekenen
voor de binnenstad en zal, namens de Blb/wijkraad, zitting nemen in de Klankbordgroep
Theater aan de Parade (wanneer die is geformeerd).
Wout Heijnen: woont in de Hinthamerstraat, volgens eigen zeggen, tussen kerk en kroeg en
wil zich ook ten volle inzetten voor de Blb/wijkraad.
De aanwezigen kunnen allen instemmen met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.
2)Hij vraagt de aanwezige leden of er aan- opmerkingen zijn over het op de site
gepresenteerde jaarverslag 2015. Het verslag werd akkoord bevonden.
3)De sheets werden getoond over de financiële jaarstukken. Bij afwezigheid van
penningmeester San de Kort gaf Henk Schuurs een toelichting op de getoonde cijfers.
Na deze uitleg stemden de leden in met het gevoerde financiële beleid en met de begroting
over 2016.
Het ledenaantal is in 2015 weer enigszins gegroeid tot ca. 285 leden.
Er komt een vraag of automatische incasso voor de contributie niet handiger zou zijn. Deze
vraag zal bij de penningmeester worden neergelegd.
4) De kascommissie: Charles Jorna, Paul Sturm en Leo Crielaars, hebben grondig de
financiële stukken doorgenomen en hebben deze goedgekeurd.
De commissie stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het over 2015 gevoerde
financiële beleid. De vergadering stemde daar volmondig mee in.
Charles Jorna verlaat de commissie en een nieuw lid wordt toegevoegd: Irene Tolner.
5) Christ van Puijenbroek maakte gebruik van de rondvraag. Hij peilde de mening van de
aanwezigen over het feit om een bank te plaatsen in het park bij St.Jans-parkeergarage.
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Opgemerkt werd dat deze bank wel binnen de “wallen” moet blijven, daar het anders niet
meer tot de binnenstad behoort. Overigens laat de begroting niet toe om een “serieuze”
bank te bekostigen.
Deel 2 (openbare gedeelte)
Voorzitter laat de presentatie over aan secretaris van Blb/Wijkraad; José Schoormans.
Het thema is “Samen verbeteren”.
Er wordt een inkijk gegeven in:
Buur.nu
Binnenbuurten.nl
Droomstad den Bosch.
José vraagt zich af wat er gedaan kan worden om de stad nog aantrekkelijker te maken en
kan nog wel wat beter?
José stelt dat Blb/wijkraad nog steeds te boek staat als een “chagrijnige” club. Dit imago
vraagt om een andere opstelling.
Waar praat de Blb/wijkraad zoal over (en over mee):
Mobiliteit en Milieu - Verbinden – Actueel
- Parkeren (wachtlijst en verbeteringen)
- Verkeer ( koersnota, piramides, 30 KM etc.)
- Milieu (milieuzone, afval, zonnepanelen, luchtkwaliteit)
Verbinden
- Externe communicatie (aanspreekpunten)
- Aanspreekpunten in de buurt
- Meer leden
- Overleg met andere wijkraden
Actueel
- Speerpunten
-

Aktie comité Goederentreinen Nee
Herontwikkeling GZG - Het Gasthuiskwartier
Overleggroepen voor actuele zaken
Klankbordgroep Mariënburg
Klankbordgroep Bartenbrug
Klankbordgroep Nieuwe Theater

Vanuit de vorige vergadering blijven er vragen bestaan over 30km zones, over het al of niet blijven
bestaan van piramides en over parkeervergunningen.
Noud van Velthoven: vraagt of er gehandhaafd wordt m.b.t. de 30 km zones?
José: roept op om overtredingen te blijven melden. Melden helpt.
Hr.H.Heijne: Na enige opmerkingen over parkeervergunningen zegt heer Heinen dat er meerdere
versies van brieven naar vergunninghouders zijn gegaan. Versies die elkaar tegenspreken. Nu
kortgeleden is er een brief ontvangen met de nieuwste zienswijze op het “uitwijk parkeren”. Met
uitleg over het parkeren buiten de eigen sector.
Voorzitter interrumpeert: Er is een overleg op gang gekomen tussen Blb, Hartje, Musea. Deze
overlegclub is positief gestemd en denkt dat binnen 1 jaar er gunstige veranderingen zullen
plaatsvinden.
Enige opmerkingen vanuit de zaal:
Vrachtauto’s verblijven veel langer in de stad dan uitsluitend voor laden en lossen.
Gedurende de sloop van GZG heb ik meer last van mijn luchtwegen. Hebben meer mensen hier last
van? (Geen reactie)
Electrakasten voorzien van “schreeuwende reclame” kan dat?
Jasper ? (gemeente): zal nagaan or hier regelgeving voor is.
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José keert terug naar het thema “Samen verbeteren “
Geeft als voorbeeld concrete voorbeelden van verbeteringen.
Parkeerknelpunten aan Verwerstraat-Kruisstraat-Pr.Bernhardstraat-Westwal zijn verbeterd nadat de
verzamelde ideeën uit de buurt zijn gehoord.
Verder meldt José de door haar opgestarte buurtwebsite: www.buur.nu.
Maak een eigen buurtapp.; ontmoet zo je buren, chat met ze en deel je mening.
Start je eigen initiatief voor je buurt.
Helen van de Paverd presenteert de website: www.binnenbuurten.nl.
De officiële start hiervan is maandag 21 maart a.s.
De site is gericht op de bewoners van de Bossche binnenstad. En zal de officiële meldingen van de
gemeente, zoals eerder in de Bossche Omroep te zien waren, opnemen.
In de wijk Muntel/Vliert is een gelieerde site al enige tijd acties; dat is: www.buurtkiep.nl
Landelijk bestaat een gelijksoortige site: www.mijnbuurtje.nl
Vervolgens introduceert Martijn van Osch het project “Droomstad den Bosch”
Hij start zijn betoog, dat er met weinig energie veel verschil valt te maken. Natuurlijk is hij
enthousiast over “zijn” droom.
Is er een manier te verzinnen waarbij de ontwikkeling van de stad tegelijk aanjager voor verbinding,
innovatie en creativiteit is, vraagt hij. Hij zelf zegt “Ja” en gaat ook uitleggen “Hoe”. En wel door
mensen te BETREKKEN bij ontwikkeling van hun stad. En door IDEEN, MIDDELEN en MENSEN met
elkaar te verbinden en zichtbaar te maken.
Hij komt tot allerlei “toffe” stellingen en “gave” uitspraken.
Kortom een heel betoog dat u nog zou kunnen zien op de site: www.droomstaddenbosch.nl
Tot slot wordt nog gemeld dat de volgende AV is op 15 juni a.s. en dat dan als thema zal hebben:
“Dynamiek i.v.m. leegstand winkelpanden in de binnenstad”

Notulist.
Frans Bolder.

