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De binnenstad is (ook) van u
Van en voor wie is het openbare gebied van de binnenstad? Voor u, de bewoner. Maar ook winkelend publiek, toeristen,
ondernemers en anderen maken er gebruik van. Daarom is het goed zo nu en dan eens stil te staan bij ‘het publieke domein’ van
het centrum. Dat gebeurt woensdag 14 december tijdens een bijeenkomst van Blb/wijkraad binnenstad.
Bij die gelegenheid spreekt Wilbert de
Laat. Wilbert is beleidsmedewerker van
de sector Realisatie en Beheer Openbare
Ruimte van de gemeente en schreef een

plan over de binnenstad. Hij komt er over
vertellen (zie hieronder).

Katrien aan de Triniteitstraat 19. De stoep
is daar smal, daarom fietsen graag
parkeren op de Parade.

De bijeenkomst wordt gehouden Bij

Nieuw plan voor openbaar gebied
Tien jaar na de vorige editie is het tijd voor een nieuw ‘Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte’. En dat plan is meer dan een pak
papier, zo leert de historie.
Wilbert de Laat is beleidsmedewerker bij de
gemeente en maakte tien jaar geleden al
zo’n tienjarenplan. “Ik heb het plan nog
eens gelezen en was verrast dat zowat alles
op het gebied van beheer, onderhoud en
vervanging is uitgevoerd.” Alle reden dus
om ook het nieuwe plan serieus te nemen.

gemeente trekt zich, zeker in de binnenstad, niet terug. “We willen juist hier een
hoog niveau blijven bieden. Want behalve
voor bewoners is dit gebied ook belangrijk
voor ondernemers en bezoekers. Maar ook
hier geldt dat anderen dan de gemeente
een taak hebben om het gebied schoon en
heel te houden.”

zaken. Maar we doen ook een oproep aan
inwoners: als u eens wat glas ziet liggen,
ruim het even op en als u onkruid ziet
groeien tussen stoeptegels, trek het er
alsjeblieft uit. Maak ook gebruik van de
buiten beter-app om onvolkomenheden te
melden”. Het effect van de nieuwe aanpak
wordt gemeten en is positief. Wilbert voegt
er aan toe dat de invloed van de gemeente
Extra geld
op het openbare gebied “veel kleiner is dan
Dat beheerplan gaat over nogal wat: het
Concreter
die van ondernemers, bewoners en bezoeopenbaar groen, schoonmaken, verlichting, Wilbert wil het graag concreter maken.
verkeerslichten, spelen, bestrating van
“We gaan met specifieke ondernemers
kers”. En dus komen er gesprekken met die
wegen en trottoirs, het water, de havens,
opnieuw afspraken maken. Dat gebeurt bij groepen. De presentatie van Wilbert tijdens
sluizen, riolering, rioolgemalen en bruggen. bedrijven die nu nog te veel rommel veroor- de algemene vergadering past daarin.
In het nieuwe plan gaat het onder meer
over de bijdragen die het openbaar gebied
kan leveren aan de economie, natuur en
leefbaarheid in de stad en zijn dorpen.
Verder wordt beschreven wat er de
komende tien jaar aan versleten openbare
ruimte zoal vervangen en vernieuwd moet
worden. Daar is extra geld voor vrijgemaakt. Wilbert: “In dat zogenoemde
vitaliseringspotje werd elk jaar drie miljoen
euro gestopt, dat wordt geleidelijk
verhoogd naar zes miljoen in 2025.”
Niet te snel juichen, want tegelijkertijd
wordt het jaarbudget regulier beheer en
onderhoud met anderhalf miljoen
verlaagd. “We willen het opvangen door
slimme oplossingen, maatwerk en een
goede samenwerking met de gebruikers
van het openbaar gebied, zoals ondernemers en bewoners.” Dat brengt Wilbert
op, wat hij noemt, “een andere rolverdeWilbert de Laat in De Jeroen Bosch Tuin: “Een voorbeeld van hoe inwoners verantwoorling tussen overheid en burgers”. De
delijkheid nemen voor het openbare gebied”.

Hoe hard gaat uw telefoon?
Met een nieuw systeem kan de gemeente nauwkeurig meten hoe snel automobilisten, fietsers en voetgangers door de stad
gaan. Dat systeem, HERE, volgt daarbij mobiele telefoons.
Regels en wetten op het gebied van
privacy maken het onmogelijk de gegevens te koppelen aan personen. Het kan
om die reden niet worden gebruikt om
boetes uit te delen. Wat het wel kan:
nauwkeurig in beeld brengen hoe het in
de binnenstad zit met de snelheid van het
verkeer.

Verkeersdeskundige Henk de Winter van
de gemeente presenteerde het systeem
afgelopen september tijdens een bijeenkomst van Blb/wijkraad Binnenstad. De
informatie die het systeem oplepelt, is
verrassend. Zo weten we dat het met het
vermeende hardrijden op de ZuidWillemsvaart in het algemeen erg

Overdag valt het met hardrijders mee aan de Zuid-Willemsvaart.

meevalt. Overdag houdt zowat iedere
automobilist zich, vast en zeker vanwege
de drukte, aan de maximum snelheid van
50 km/u. ’s Avonds wordt het gaspedaal
vaker stevig ingetrapt. Er zijn snelheden
van wel 80 km/u gemeten.

Kapitein Jan
Nog even en Jan Buitink verruilt de ene functie in de binnenstad voor de andere. Over enkele
weken is hij ambtenaar-af en niet meer actief voor allerlei binnenstedelijke bouwprojecten. Maar
we zien hem nog vaak terug als schipper-gids.

Jan Buiting bij de ingang van het voormalige klooster Mariënburg.

Vlak voor kerst heeft Jan (65) zijn laatste
werkdag bij de gemeente. Hij begon
daar in 1981 en sprak met zichzelf af dat
hij na een jaar of vier weer ergens
anders zou gaan werken. Dat liep
anders. Fijne collega’s, een goede
werkgever en een afwisselende reeks
opdrachten op het gebied van ruimtelijke ordening hielden hem 35 jaar bij de
gemeente. Wat hij allemaal deed in
Pettelaarpark, Haverleij, in Boschveld en
op veel andere plekken is boeiend, maar
lepelen we hier niet op. Want dit
verhaal gaat over wat Jan in de binnenstad deed.
GZG
Specifieker: over twee bijzondere
projecten. De herbestemming van het
terrein van het Groot Zieken Gasthuis
(GZG) is er één van. Ambtenaren
worden geacht hun mening voor zich te
houden, maar zo vlak voor zijn afscheid
wil Jan nog kwijt dat hij het heel
jammer vindt dat er een streep door de
verhuizing van de bibliotheek is gezet.

“Daar heb ik echt van gebaald”, erkent
hij. “Het ontwerp was schitterend. Maar
helaas, de gemeenteraad besloot
anders.”
Maar dat is dan ook de enige wanklank
die Jan erover kwijt wil. “Want tegen de
sloop was geen enkel protest. Bosschenaren hebben vaak emotionele herinneringen aan de locatie – er zijn daar
kinderen gebaard en er zijn mensen
overleden. Maar die lelijke kolos wordt
door niemand gemist.” Hij is enthousiast
over het tijdelijk gebruik van de monumenten op het terrein door honderden,
vaak kleine, zelfstandigen. “De
komende jaren zal het stap voor stap
veranderen en wordt het terrein een
zwerf- en woongebied, horend bij de
binnenstad.”
Mariënburg
En dan is er nog dat andere bijzondere
project: de herbestemming van het
klooster Mariënburg tot Graduateschool
voor data-science. “In nog geen twee

jaar tijd kwamen we van idee tot
afronding. Dat is echt heel bijzonder. De
reden? Provincie, gemeente en de twee
universiteiten wilden het graag en
hebben eendrachtig samengewerkt.”
Wat ook hielp: “Vanuit de buurt waren
er op vragen op het gebied van uitvoering en beheer, maar ook hier was breed
draagvlak.”
Jan neemt warme herinneringen mee
van, wat hij noemt, “de unieke, schitterende binnenstad van ’s-Hertogenbosch”. Zelf gaat hij ook schitterende
dingen doen. Hij wordt bestuurslid van
Spoor73 en schipper-gids op de Dieze.
Als hij zijn diploma tenminste haalt.
“Lukt vast”, voorspelt hij. “En dan mag
ik bij het Mariapaviljoen, waar straks
een nieuwe opstapplaats komt aan de
herstelde Groote Stroom, gasten
afzetten. Dat is een leuk idee, dat zij
dan daar een goed glas drinken in een
café dat onderdeel is van een project
waar ik jarenlang aan mocht
meewerken.”

De binnenstad zit vol met, vaak relatief onbekende, prachtige plekjes. In de serie ‘Pareltjes
van de binnenstad’ zoekt Wijkgericht ze op. Dit keer: de binnentuin van Sint Antoniegaarde.

De pareltjes van de Binnenstad

De ondergrondse stad
De binnenstad heeft een rijk verleden. Veel herinneringen zitten verborgen achter muren en in de grond. Bij archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek komen ze tevoorschijn. Het Groot Tuighuis laat ze zien.
Want daar aan de Bethaniestraat zijn
veel vondsten te zien en te beleven.
Hier zijn wisselende presentaties te zien
van interessante objecten. Ze zijn niet
alleen te zien achter glas, want ze zijn
ook van dichtbij te bekijken en soms
zelfs aan te raken.
De geschiedenis van het Groot Tuighuis
gaat terug tot 1430. Toen werd op die
plek een kapel en gasthuis gebouwd
voor bedevaartgangers die onderweg
waren naar Santiago de Compostella.
Twee eeuwen later was het enige tijd
een protestante kerk.
De naam Groot Tuighuis dateert van de
negentiende eeuw, toen hier wapentuig van het leger werd opgeslagen.
Die militaire functie verviel in 1924. Het
Noordbrabants Museum nam haar
intrek en het gebouw. De huidige
functie dateert van 1988. Tot het eind
van dit jaar is de tentoonstelling ‘De
stad van Bosch’ te zien.
Het Groot Tuighuis zit boordevol archeologische vondsten.

Big data, big party
Koningin Maxima verrichtte donderdag 1 december de officiële opening van de Jheronimus Academy of Data Science, gevestigd in het
voormalig klooster Mariënburg. Een deel van de feestvreugde straalt af op de buurtbewoners.

Informatie

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het Schoon,
Heel en Veilig (073) 615 55 55 voor zaken in de
openbare ruimte. Zo werkt u
mee aan een schone stad!

buurtbewoners hielpen een handje door
het plan enthousiast te omarmen.
De studie gaat over zogenoemde ‘big
data’, de enorme hoeveelheid gegevens
die dankzij automatisering en internet
beschikbaar is. De hoeveelheid data is

zo enorm dat veel bedrijven en organisaties door de bomen het bos niet meer
zien. Afgestudeerden leren de data te
onderzoeken en analyseren. Dat is
bijvoorbeeld bij het maken van beleid
voor bedrijven en overheden handig.

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier
is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch,
telefoonnummer (073) 615 56 57 of mail naar
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook op
Facebook: wijkmanagerriekjebosch. Deze nieuwsbrief is
een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

www.wijkgerichtwerken.nl
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Amper twee jaar nadat het idee werd
bedacht, wandelen er al tientallen
studenten over de sfeervolle campus.
Dat is niet alleen te danken aan de
voortvarendheid van de universiteiten,
de gemeente en de Provincie –

