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Verslag Algemene Vergadering BLB/Wijkraad Binnenstad van 27-09-2017. 
Locatie: Muzerije ’s-Hertogenbosch. 
Aanwezig: ca. 50 personen. 
Afwezig met bericht: 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. 
 
De agenda voor de avond: 
1. Opening 
2. Werken aan de wijk is werken in de wijk (Steven Grevink) 
3. Uitslag enquête (José Schoormans) 
4. Pareltjes uit de binnenstad 
5. Nieuws uit de buurten 
6. Rondvraag 
 
 
1.Voorzitter Henk Schuurs opent de bijeenkomst met de aanhef “Geacht Lid” , dit om 
genderneutraal te blijven (hetgeen door de woordkeuze maar gedeeltelijk lukte), heet de 
toehoorders welkom en licht de agendapunten toe. 
 
2. Gastspreker is Steven Grevink. Gespecialiseerd in stedelijke vernieuwing o.a. werkende bij 
DHV-Reya-Royal Haskoning. 
Heeft een onderhoudend betoog over stadsvernieuwing en de onderlinge verhoudingen van 
mensen in een buurt. 
 
3. José Schoormans licht de uitslag van de enquête, die BLB/Wijkraad heeft doen uitgaan 
toe. Vrijwel alleen positieve reacties kwamen binnen. Mar liefst 252 personen hebben de 
enquête ingevuld. Zie voor de details de website: www.blbwijkraad.nl  
 
4. Een pareltje uit de binnenstad werd gebracht door Maruja Gutierez, die ervoor zorgde dat 
kunstgroep Kubra onderdak vond in een leegstaand winkelpand aan de Stoa/Arena. 
 
5. Nieuw uit de buurten. 
Plotseling is er een snelheidsindicator geplaatst op Zuid-Willemsvaart. Een display geeft de 
gereden snelheid aan en laat een emoticon zien met een lachend c.q. droevig gezichtje. Heel 
leuk, maar waarom niet snelheid bepalen en handhaven. 
Inmiddels bestaat er een bewonersgroep met de naam “Groot Uilenbrug” (St. Janssingel-
Westwal-Achter de Boogaard-Vughterstraat-Postelstraat-Uilenburg) Inmiddels is er met 
bewoners (Ward van Hoeckel) en gemeente en ook horeca en Hartje overleg geweest. 
Plaatsen van een beweegbare paal, om toegang tot St. Janssingel te beperken, was o.a. 
onderwerp van gesprek, maar heeft niet geleid tot nadere actie. Nieuwe gesprekken zullen 
volgen. 

http://www.blbwijkraad.nl/
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Wijkmanager Riekje Bosch wordt ook gevraagd om commentaar.  
-Zij zegt dat wat betreft maatregelen tegen het (te) hard rijden dat daar de politiek over 
gaat.  Er zijn 3 scenario’s denkbaar: 
1. niets doen;  
2. Belemmerende maatregelen nemen;  
3. Uitbreiding selectief toegangsgebied creëren;  
-Dat voor wat betreft de evenementen (de duur, het aantal) de BLB/Wijkraad hier sterk bij 
zal worden betrokken. 
-Dat bevoorrading van bedrijven in de binnenstad efficiënter kan (moet) worden. 
 
Vanuit de publieke tribune komen meerdere opmerkingen: 
-Verkeersoverlast kan uitsluitend bestreden worden door handhaving. 
-Direct met de nieuwe burgemeester in gesprek gaan en hem doordringen van de 
problemen in de binnenstad. 
-Commissie samenstellen, die af en toe spontaan straten afsluit en hardrijders ophoudt. 
 
Als gastspreker wordt Joep Mol geïntroduceerd. Hij is van de coöperatieve vereniging 
“Bossche Windmolens West”. Hij propageert een klimaat-neutrale stad in 2050. 
Het plan is dat er 4 windmolens komen te staan bij de Rietvelden. Een van die 125 m´ hoge 
masten komt in zijn optie in het bezit van de vereniging. Als 3000 huishoudens lid worden 
voor een bedrag van € 190,00 per jaar dan is exploitatie mogelijk. Op den duur zal het 
lidmaatschap worden terugverdiend (na 2025) door lagere energielasten en kwijtschelding 
van energiebelasting.  
Zie voor nadere info: www.bosschewindmolenwest.nl  
 
 6. Rondvraag. 
-Bert Roozendaal meldt dat hij Wijkgericht niet ontvangt. Dit blijkt een meer voorkomende 
klacht te zijn. 
-Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat slechtzienden grote moeite hebben met 
fietsers op het trottoir. 
- Voorzitter Schuurs neemt de gelegenheid te baat om het onderwerp Zuid-Willemspark ter 
sprake te brengen. Er zou meer aandacht voor de ontwikkeling ervoor moeten ontstaan. 
Jasper Maas wordt door de voorzitter geprezen voor zijn initiatieven. Jasper vraagt voor 
positieve aandacht voor de medewerkers van de Weenergroep. 
Verder vraagt Henk Schuurs aan de aanwezigen zich mogelijk te willen melden om als 
vertegenwoordiger van hun buurt zich te willen aansluiten bij de BLB/Wijkraad. Verder 
wordt er versterking gevraagd voor bestuursfuncties en het verzorgen van de website. 
 
Zoals te doen gebruikelijk wordt de avond afgesloten met een dankwoord van de voorzitter 
voor de komst en de inbreng aan de vergadering en met de mededeling dat er na afloop een 
drankje kan worden genuttigd. 
 
 
 
 
Notulist 
Frans Bolder. 
 

http://www.bosschewindmolenwest.nl/
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