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Verslag Algemene Vergadering BLB/Wijkraad Binnenstad van 21-06-2017. 
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat ’s-Hertogenbosch. 
Aanwezig: ca. 60 personen. 
Afwezig met bericht: Annemie van Oyen; Irene v.d. Hurk; Annemie Becx-Lammers;  
Paul Sturm; Wout Heinen; Wim Vos. 
 
De Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad/Wijkraad Binnenstad belegt volgens goed 
gebruik viermaal per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de bij haar aangesloten 
leden. Deze bijeenkomsten hebben een openbaar karakter, waardoor de gelegenheid 
bestaat voor alle bewoners van de binnenstad daarbij aanwezig te zijn en zich te laten 
informeren en te kunnen uiten over uiteenlopende kwesties aangaande de binnenstad van 
‘s-Hertogenbosch. De Blb/wijkraad-leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. De 
binnenstadbewoners worden uitgenodigd d.m.v. een artikel in de Nieuwsbrief Wijkgericht. 
Helaas bleek dat Wijkgericht niet of niet tijdig verspreid was onder veel van de 
binnenstadbewoners. 
 
De agenda voor de avond: 
1. Opening 
2. Verslag van vergadering (ALV) van 29 maart 2017. 
3. Thema: 
     * De balans is zoek 
     * Zoek de balans 
4. Pareltjes uit de binnenstad 
     * Als een kind zo blij 
     * De Theaterstadstuin. 
5. Nieuws uit de buurten 
6. Rondvraag 
 
 
1.Voorzitter Henk Schuurs opent de bijeenkomst en heet de toehoorders welkom. De 
aanwezigheid van nog zoveel mensen, ondanks de tropische weersomstandigheden, 
verheugde hem. Het belang van deze bijeenkomsten wordt daardoor nog eens onderstreept. 
 
2. Het verslag werd onveranderd goed bevonden. 
 
3. Een paar voorzetten betreffende het thema geeft voorzitter via sheets: 
     -Horeca en evenementen breiden uit in tijd en in ruimte 
      • Carnaval van vroeger 3 dagen is nu minstens 6 dagen en Halfvasten is zomaar  
         binnengeslopen en ook 11-11 behoort nu schijnbaar tot de tradities.  

• Maritiem van 3 dagen per 2 jaar gaat nu onder de naam "De week van het water" 
   Het kent een programma van 10 dagen. 
   Qua plaats breidt het uit van eerst rondom de haven, naar nu Orthenstraat en 
   Uilenburg 
• sluitingstijden versus helemaal vrij 
• uitbreiden van de ruimte van het evenement 
• verschieten van kleur: Winkelpand kan zomaar wijzigen in horecapand. 

Bewoners van Uilenburg komen in verzet. Bijvoorbeeld door terrasaspiraties van "Ries" in de 
Kruisstraat.  
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Dat we elkaar nodig hebben is zeker, zowel de winkeliers met hun vereniging Hartje, de 
Horeca met KHNB en de bewoners met BLB/Wijkraad. Soms lijken de belangen tegenstrijdig, 
doch de partijen moeten het (mede) van elkaar hebben. Binnenstadbewoners (12000) doen 
boodschappen in de binnenstad, gaan eten en een biertje drinken in de binnenstad. Als die 
partijen het onderling gezellig en leefbaar houden dan snijdt voor allen het mes aan twee 
kanten. Zonder de bewoners zou de binnenstad verworden tot een no-go-area. 
 
Voorzitter stelt voor om over enige, door het bestuur bedachte stellingen, te stemmen. 

Stelling 1: 
Ondanks de toename van evenementen blijft de overlast nog steeds binnen 
de perken. 

De uitslag van de stemming van deze stelling was:    30 x voor  -  14 x tegen. 
Natuurlijk vroeg deze stelling om toelichting: 
Renée Spermon is voor de stelling en licht dat uitgebreid toe. Zij refereert o.a. aan het 
Convenant Korte Putstraat, wat onder haar voorzitterschap van BLB aan de orde was.  
Dit convenant is gesloten door horeca en bewoners en het functioneert  
Wijkmanager Riekje Bosch licht toe: Sinds 2 weken werkt het systeem Acoestic Events. Men 
kan nu het geluid en de evt. overlast ervan monitoren. 
Een bewoner van omgeving Markt meldt dat tijdens de kermis er twee cafés waren met 
podia. Hiervan kwam zoveel geluid dat het "normale" kermisgeluid nog werd overtroffen. 
Hr. Nouwens: Noemt zich activist in Postelstraat. Hij stelt dat de balans is verstoord. Het 
omkatten van winkel naar horeca geschiedt geluidloos. Met Carnaval ontvluchte bewoners 
de stad. Hij wil een dialoog, geen hetze voeren tegen horeca, er dienen kaders te worden 
gesteld. 
Annemarie v.Haren, uit de Postelstraat wordt gillend gek. De overlast van cafés valt nog wel 
mee, dankzij isolaties. De restaurants zorgen voor meer geluidsellende, die zetten ramen en 
deuren open en de geluidboxen in de vensteropening. 
Riekje Bosch gaat graag met de bewoners en de horeca in gesprek. 
Luc Ottens van Stadstoezicht beweert dat bij geluidsoverlast wordt gehandhaafd. Hij kon 
met deze opmerking niet iedereen overtuigen. 
Een mevrouw, wonende t.o. van Puffelen zegt bang te zijn voor de Bossche Waterweek. 
Over van Puffelen als bedrijf heeft ze geen klachten, maar wel over het personeel. Dat nog 
lang na sluitingstijd, niet al te zachtjes, gebruik maakt van het terras. 
Renée Spermon informeert dat in het verleden BLB mag meepraten over de 
evenementenkalender, hetgeen nu niet meer het geval is. 
Luc Ottens zegt dat er een maximum aan het aantal evenementen is vastgesteld. Hij zegt 
ook dat BLB daar in stem in heeft.  
Nouwens: Weet dat er bij de evenementenkalender een bijlage A hoort. Daarin staat 
relevante informatie. Echter die bijlage is niet te vinden.  
 

Stelling 2: 
Als we parkeerplekken inruilen om er terrassen van te maken, wordt de stad 
een stuk gezelliger. 
De uitslag van de stemming hierover was:         37 x voor  -  12 x tegen. 
Over deze stelling kwamen ook de tongen los. 
Nouwens: geen horeca in een niet-horecastraat 
Crielaars: Bang dat het een grote rotzooi wordt. 
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Mevr. Crielaars: Is niet nodig, er zijn leuke plekken te vinden om b.v. te picknicken. Denk b.v. 
aan het leuke parkje bij de Westwal, en zo zijn er meer plekken. 
Toen ontspon zich een discussie over bestemmingsplannen. 
Voorzitter: weet uit bestuurlijke ervaring dat een bestemmingsplan niet zomaar kan worden 
gewijzigd. 
Opgemerkt werd dat er een gemengde bestemming op een pand kan liggen. 
Renée Spermon: Er is bepaald waar er een horecabestemming is. Er bestaat ook zoiets als 
blokbestemming voor horeca, dus ruilen van plaats binnen b.v. een straat is mogelijk, maar 
uitbreiden niet.  
Voorzitter zal dit nader onderzoeken. 
 

Stelling 3: 
Je houdt de stad levendig door leegstand tegen te gaan. Daarvoor moeten 
panden van kleur kunnen verschieten. 
De uitslag van de stemming hierover was:      11 x voor  - 37 x tegen. 
Voorzitter vindt dat een bestemmingsplan zekerheid biedt, ook aan bewoners. 
Een wijziging/afwijking van het bestemmingsplan (omgevingsvergunning) moet Gemeente 
aankondigen en 6 weken de tijd geven om bezwaar te maken. 
Renée Spermon: Een pand kan ook van kleur verschieten doordat een b.v. een winkel 
verandert in een woning. 
 
4. Pareltjes uit de binnenstad  
•De uil bij het Wilhelminaplein (Heetmanplein) wordt getoond en bestempeld tot een 
  echt pareltje. Je wordt er als een kind zo blij van. 
•Peter v.d. Bouwhuizen: Na jaren elders te hebben verbleven heeft hij zich, nu hij weer in 
de stad woont, verdiept in de mogelijkheden rondom het Zuid-Willemspark. Dat park zal zich 
uitstrekken van de Maas tot Den Dungen, maar hij richtte zich op het deel vanaf Citadel tot 
Sluis 0. Dit zou een "groene long" voor de stad kunnen worden. De plannen van Bureau 
Lubbers en de Gemeente gaan hem niet ver genoeg. Hij wil demping van het kanaal en 
ondergronds een verkeersweg en evt. parkeergarage. Hij toonde daarvoor wat schetsen. 
(Overigens is dit een plan dat ook al enige jaren terug eens is gelanceerd.) Op e hoogte van 
het maaiveld zou dan parkachtige omstandigheden kunnen worden gecreëerd. 
•Marjan te Riele: vraagt aandacht voor een nieuw project in de binnenstad. Sinds een half 
jaar is aan de Havensingel c.q. het Emmaplein de Theaterstadstuin gerealiseerd. Het Liliane 
Fonds en de Koningstheateracademie openden hun poorten en gaven hiermee een stukje 
natuur terug aan de binnenstad. Een aantal vrijwilligers is vanaf die tijd bezig om er een 
leuke tuin van te maken. Je kan erdoorheen wandelen, op een bankje zitten. Er komt een 
pluk- en moestuin. Vrijwilligers zijn er nog nodig om de tuin bij te houden. 
Kijk voor meer informatie op facebook: theaterstadstuin. 
 
5. Nieuws uit de buurten. 
Hr. de Groot vraagt aandacht voor de verloedering van het pleintje Stoofstraat/Postelstraat. 
Is een grote bende, mede door de daar aanwezige afvalbakken. 
Jasper Maas, beheerder openbare ruimte van de Gemeente zegt dat dat punt opgeknapt zal 
gaan worden. Omwonenden zal om inspraak worden gevraagd. 
Crielaars: Vraagt aandacht voor Gastvrij 's-Hertogenbosch (De blauwe engelen) en het 
herintreden van het stadsbusje. Het busje, bemand door die engelen, heeft als vertrekpunt 
het Station. De route door de stad wordt straat voor straat genoemd. Het principe is hop-on-
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hop-off. Wil je gebruik maken van het Juijn-busje dan is even wenken naar de bestuurder 
voldoende om mee te mogen rijden. Uitstappen geschiedt op nagenoeg dezelfde wijze. 
Herman Tinselboer, vraagt aandacht voor het groen in de binnenstad. Er zou meer 
gevelgroen mogen zijn. 
Jasper Maas geeft als voorbeelden de gevelbekleding in de Waterstraat tegen de gevel van 
de parkeergarage; de geveltuintjes aan de Boschveldweg; de blauweregen in de 
Vughterstraat. 
Vanuit de zaal werd de vraag gesteld waarom er steeds meer lelijke zeilen worden 
gespannen tussen horecaterrassen. Zou de Gemeente daarop willen toezien? 
Jasper Maas zegt dat dat de volle aandacht van de gemeente heeft. 
Nico v.d.Heuvel doet mededeling omtrent de laatste ontwikkelingen rondom het spoor. 
Hij verhaalt dat Wethouder v.Son het initiatief heeft genomen  om de, aan het spoor 
liggende, gemeentes tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch bijeen te brengen voor overleg. 
Op 28 juni zullen de gezamenlijke gemeenteraden te Zaltbommel in overleg gaan. Op 29 juni 
is er in Hotel Valk te Zaltbommel een dag waarop verontruste bewoners van die gemeentes 
met elkaar in gesprek gaan.  Nico's oproep is "Komt allen". 
Voorzitter stelt voor hierover een mailbericht te doen uitgaan naar alle BLB-leden. 
Bert v. Rosendaal: ProRail zou volgens plan in 2018 op het traject tussen 's-Hertogenbosch 
en Esch de dwarsliggers en de ballast gaan vervangen. Volkomen onverwacht ontving Bert 
een brief waarin de werkzaamheden voor zeer binnenkort worden aangekondigd. 
Vanuit het publiek kwam nog de opmerking dat gelukkig weer per automatische incasso de 
betaling van parkeervergunning geregeld kan worden. 
Dhr.Ceelen stoort zich mateloos aan, wat hij noemde, visuele vervuiling. Bewegende 
beelden of steeds veranderende kleuren vanuit etalages. Dit geeft bij bewoners 
onrustgevoelens. Of daar in een volgende vergadering op kan worden teruggekomen? 
Hans Julink had een geweldige leuke avond tijdens Jazz in Duketown. Maar hij schrok zich 
rot en stond rechtop in bed toen om 05.20 uur het vuil met bladblazers en veegwagen door 
de Hinthamerstraat trok. Jasper Maas antwoordde dat schoonmaken nu eenmaal dient 
plaats te vinden en dat een strak tijdschema met alle schoonmaakploegen is vastgesteld. 
 
Voorzitter Henk Schuurs bedankt allen voor hun komst en inbreng aan de vergadering en 
nodigt allen uit voor een, door de weersomstandigheden, welverdiend drankje. 
 
 
 
 
Notulist 
Frans Bolder. 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
    


