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30, 50, 30 of toch 50?
Wat doen we met de binnenstadsring? Die vraag staat op de agenda van de algemene vergadering van Blb/wijkraad Binnenstad
van woensdag 13 december. De bijeenkomst wordt gehouden Bij Katrien en begint om 20.00 uur.
Eén van de heikele thema’s is de snelheid
op de route rond de binnenstad. Al in
2011 besloot de gemeenteraad om er
een 30 km-weg van te maken. Het
plaatsen van gebodsborden is niet
genoeg om de snelheid te verminderen,
daar zijn ook andere maatregelen voor
nodig. Voor die herinrichting was zes
jaar geleden geen geld en dus is de
maximum snelheid nog steeds 50 km/u.
Hekellaan
Annelies de Ridder is teamleider
Verkeersplanologie bij de gemeente en
vertelt dat er zo nu en dan plukjes van
de route worden aangepast. “Als we
toch aan het werk moeten, bijvoorbeeld
omdat de riolering ergens moet worden
vervangen, dan passen we meteen de
weg zelf aan.” Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Hekellaan, waar vanwege de
bouw van parkeergarage St Jan ‘werk
met werk’ kon worden gemaakt. En nee,

De Hekellaan is al aangepast.

de snelheidsbeperking is daar nog niet
ingevoerd. “Want het is niet handig een
heel klein stukje 30 km/u te maken, als
dat voor de rest nog niet geldt. Dat leidt
maar tot verwarring.”
Koersnota
Overigens zijn de plannen met betrekking tot de binnenstadsring een onderdeel van de ‘Actualisatie Koersnota
2017’, waarin plannen zijn uitgewerkt op
het gebied van verkeer. Daarbij wordt
vooral gestreefd naar het bereikbaar,
sterk en leefbaar houden van de stad.
Dat gebeurt door de binnenstad en de
woonwijken autoluw te maken, fietsgebruik te stimuleren en de hoofdinfrastructuur sterk te maken.
Onderdeel van het nieuwe mobiliteitsbeleid is een Uitvoeringsprogramma voor
2018 en 2019. Het gaat daarbij om de
aanleg van twee delen van de binnen-

stadring: een deel langs de Zuid-Willemsvaart (Kanaalboulevard) en een deel
tussen het Julianaplein en het Willemsplein (Oranjeboulevard). Dan is er nog
het besluit van de gemeenteraad van
september jl. om de Oranjeboulevard,
het westelijk deel van de ring, op 50
km/u te houden. Dat besluit heeft nogal
wat consequenties. “De klinkers die we
daar hadden bedacht, kunnen die
bijvoorbeeld nog?”, vraagt Annelies zich
af. “Of gaat dat met die snelheid te veel
geluid produceren?”
“We gaan geen automobilisten pesten”,
benadrukt Annelies. “Wat we wel doen:
de mobiliteit duurzamer en slimmer
maken, de verkeersveiligheid bevorderen
en de kwaliteit van de stad voor wie er
verblijft verbeteren. Dat doen we niet
alleen, want we zetten zwaar in op een
zogeheten community aanpak: samen
met de stad dus plannen maken.”

U laat geld liggen
Initiatiefrijke bewoners van de binnenstad laten geld liggen. Het budget voor activiteiten, veiligheid, inrichting van het
openbaar gebied en vormen van buurteconomie is voor een fors deel ongebruikt. Toch is de Bewoners Advies Groep (BAG)
best tevreden over het eerste jaar van het nieuwe potje.
Potje? Zeg maar pot: de gemeente
stelde voor 2017 € 56.720 beschikbaar.
Hoewel de aanvragen bij de gemeente
binnenkomen en diezelfde gemeente
uiteindelijk het geld overmaakt, is het
aan de binnenstad zelf om te bepalen
wie wat krijgt. Negen binnenstadbewoners, afkomstig uit vrijwel alle delen
van dit stadsdeel, vormen samen de
BAG.
Regels
“Het is een zoektocht”, bekent Frans
Bolder. “Er zijn specifieke regels, maar
er is tegelijkertijd veel vrijheid. Christ
van Puijenbroek geeft een voorbeeld:
“We kregen een aanvraag voor een
initiatief uit de binnenstad, maar
bedoeld voor de hele stad. Wat doe je
daarmee? En andersom maakten we
ook mee: een activiteit in Rosmalen,
ook bedoeld voor inwoners van ons
stadsdeel”.
En zo valt er binnen de BAG nog een
hoop te discussiëren. Wat in ieder geval
niet ter discussie staat is de vraag of er
wel geld genoeg is. Naar verwachting

gaat er eind deze maand zo’n € 35.000
terug naar de gemeente. Op papier
dan, want het geld stond daar al op de
bankrekening. Gelukkig leidt het niet
tot een vermindering van het budget in
2018. Maar Frans Reyner roept toch
graag mensen op om zich te melden
met ideeën en wensen. Zach Salverda
voegt eraan toe: “Misschien moeten we
zelf meer de trom roeren. Zo zien we
dat het ene wooncomplex voor
ouderen wel bij ons aanklopt en het
andere niet. Toch eens op ons bestaan
wijzen, misschien?” Frans Bolder denkt
van niet. “Moet dat onze taak zijn?”
Waarbij een ander oppert dat er
eigenlijk best veel geld is uitgegeven.
“Vorig jaar hadden we een ander fonds
en dat was veel kleiner. Er is dit jaar
niet minder uitgekeerd dan toen uit
dat potje.” Ook weer waar, stellen de
BAG-mensen vast.
Mooie dingen
En dan is er nog de vaststelling dat er
hartstikke mooie dingen zijn gefinancierd, het afgelopen jaar. Een greep:

kaarten in Hofstad en Don Bosco,
bomen in ’t Zand, plantenbakken,
bingo in Nieuwehagen en ouderenwerk van ’t Meijerke. Ook feesten staan
er op de lijst. “Maar”, wijst Theo van
der Aa op een krantenartikel, “wat hier
staat klopt dus niet.” In vette letters
meldt het artikel dat het budget vooral
op gaat aan barbecues. “Onzin. We
geven geen geld voor eet- en drinkfestijnen. Als er een bijdrage komt voor
een feest, dan is dat niet voor drank en
hapjes.”
Dan is dat ook weer rechtgezet.
Hoe het werkt
Op de website van de gemeente wordt
uitgelegd hoe een aanvraag in zijn
werk gaat: www.s-hertogenbosch.nl/
wdbudget. Daar is ook te lezen wat de
adviserende rol van de BAG is.
Voor een greep uit de activiteiten die
via de BAG worden ondersteund:
‘Biljarten, dans en film’ op de pagina
hiernaast.

Havenkwartier leeft op
Vereniging Havenkwartier leeft op. De vereniging bestaat al sinds de jaren 70, maar was behoorlijk ingedut. 45 bewoners
van de buurt bliezen de vereniging onlangs nieuw leven in.
De buurt en vereniging omvatten de
Brede- , Smalle- , Buitenhaven, Handelskade en Oliemolensingel. Op 25
oktober werd besloten een slinger aan
de vereniging te geven. Redenen zijn er

genoeg: het verkeer, parkeerproblemen
en overlast. Aparte commissies gaan
met deze onderwerpen aan de slag.
Namens de vereniging zit Joep ten
Brink in het bestuur van Blb/wijkraad

Binnenstad.
Wie in de buurt woont, nog geen lid is
en dat wel wil worden, kan Joep een
mailtje sturen: jtenbrink@levix.nl

Biljarten, dansen en een film
Zomaar een voorbeeld van een activiteit, die betaald wordt uit het wijk- en dorpsbudget: een biljarttoernooi.
In Nieuwehagen, een woonvoorziening
voor ouderen, gebeurt veel. Zo is er een
biljartclub. De heer Van Elteren bedacht
een toernooi. Niet alleen voor leden van
de club, maar voor iedereen in Nieuwehagen en in de buurt er omheen. Het
idee achter het toernooi: dat mensen
elkaar nog beter leren kennen. De heer
Van Elteren vroeg en kreeg voor het
toernooi € 600.

gebeuren tijdens de kerstdagen en het
wordt vast boeiend: workshops,
lezingen, poëzie en muziek – het komt
allemaal voorbij. Laagdrempelig ook
nog eens. De organiserende stichting
KuBra zocht en vond samenwerking met
een zeefdrukatelier en een leerbedrijf
voor jongeren met een beperking. Nou
nog een bijdrage van € 5.000 zien te
krijgen.

Over andere aanvragen dubt de BAG bij
het perse gaan van deze nieuwsbrief
nog. Zo is er het idee om een cultureel
en sociaal evenement te organiseren in
de voetgangerspassage aan het Burgemeester Loeffplein. Het staat te

Nog zo’n fris idee: een film over het
goederenvervoer dat door de stad
dendert. Doel is om anderen bewust te
maken van de hinder die dat treinverkeer zou veroorzaken. Ook hiervoor
geldt dat de BAG nog een knoop moet

doorhakken. “Het is belangrijk dat er
een sterke relatie is met de binnenstad”,
aldus één van de BAG-leden.
Andere verzoeken zijn dan weer heel
snel goedgekeurd. Zoals die van de
dansmiddag, die elk jaar wordt
gehouden voor de bewoners van de
Nederveenflat. Doel is om bewoners uit
hun isolement te halen. Dat lukt aardig,
bij een vorige editie waren er meer dan
tachtig senioren van de partij. De
organisator weet exact wat het kost,
want vraagt € 768 aan. Dat is exclusief
eten en drinken. De aanvrager laat
weten dat de deelnemers dat zelf
betalen.

In Nieuwehagen worden veel activiteiten gehouden die mede mogelijk zijn gemaakt door het wijk- en dorpsbudget.

De binnenstad zit vol met, soms relatief onbekende, prachtige plekjes en gebouwen. In de
serie ‘Pareltjes van de binnenstad’ zoekt Wijkgericht ze op. Dit keer: het Zwanenbroedershuis.

De pareltjes van de Binnenstad

Illuster genootschap

Er hangt vrijwel altijd een sfeer van geheimzinnigheid rond broederschappen en bij die van het Illustere Lieve Vrouwe
Broederschap is dat niet anders. Maar hun huis aan de Hinthamerstraat is dan weer gewoon open voor publiek.

Palingoproer
De broederschap houdt zich decennia en
soms eeuwenlang stil, om dan ineens van
zich te laten horen. Zo waren het leden

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!

van het genootschap die verantwoordelijk waren voor het neerslaan van de
palingoproep van 1886, de spoorwegstaking van 1903 en de Jordaanoproer van
1934.
De Zwanenbroeders hadden hun onderkomen al vanaf 1483 op de plaats waar
nu het prachtige Zwanenbroedershuis
staat. Dat gebouw is echter ‘pas’ in 1847
in gebruik genomen. In het huis vindt de
bezoeker cultuurhistorisch waardevolle
voorwerpen die veel ouder zijn dat het
gebouw zelf. Wat te denken van muziekboeken uit de 15e en 16e eeuw en de
drinkbeker van Willem van Oranje?
Neogotisch
Het gebouw zelf is ook de moeite waard.
Het is een rijksmonument en geldt als

een vroeg voorbeeld van neogotische
bouwkunst.
Het museum is op dinsdag, woensdag,
donderdag en zondag geopend voor één
vaste rondleiding onder leiding van een
gids. Die rondleiding begint steeds om
14.00 uur en duurt ongeveer een uur en
een kwartier. Rondleidingen voor
groepen kunnen worden geboekt via de
Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch, 073
613 50 98.

Bronnen: ‘Het landsbelang of een bordje
zwaan’, Dr. E.B. Strenda (2011), Museum
Zwanenbroedershuis.

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

Oplage: 8.050

GMocht die naam ILV Broederschap u
niets zeggen: in 1507 regelde graaf
Frederik van Egmond twee zwanen voor
het kerstmenu en daar maakte hij ook
nog eens een traditie van. En zo is daar
de naam Zwanenbroederschap. Het
gezelschap was toen al bijna twee
eeuwen oud, want ze dateert van 1318.
Er komen nogal wat beroemdheden
voorbij onder de leden, waaronder
Willem van Oranje en Jeroen Bosch. Ook
vandaag de dag zijn het niet de eerste
de besten die bij het ‘schap’ zijn aangesloten. Onder hen koning
Willem-Alexander.

