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Dichtbij - Aanspreekbaar - Open

U staat op 3 maart voor een belangrijke beslissing. Als inwoner 

kiest u op die dag een nieuw bestuur voor onze stad en de dorpen 

waarmee we verbonden zijn. Op de volgende pagina's maakt u 

kennis met de kandidaten van Raadsgroepering Bosch Belang. 

Stuk voor stuk mede-inwoners met maar een doel: een optimale 

leefomgeving creëren voor iedereen die binnen onze stadsgrenzen 

woont. Een veilige omgeving ook waar iedereen zich thuis voelt. 

Dankzij goede onderwijsmogelijkheden en volop betaalbare 

sportgelegenheid. Dankzij aandacht voor de eigen aard en cultuur 

en voor milieu, natuur en duurzaamheid.

Daar is een stadsbestuur voor nodig dat kiest voor mensen en 

daarna pas voor stenen. Een bestuur dat voor en na de 

verkiezingen naar u luistert. Bijvoorbeeld door het referendum 

toegankelijk te maken, zodat u ook na 3 maart uw stem kunt laten 

klinken. Een utopie? Maar dan wel één om in te blijven geloven. 

Bosch Belang streeft er al heel zijn bestaan na. Onze kandidaten 

onderschrijven dit. Zoals zij ook staan achter de  keuzes, die u in 

dit boekje terugvindt. Durft u op 3 maart voor uw eigen belang te 

kiezen? Die dag heeft u die mogelijkheid.

 Paul van der krabben

Uw stem op 3 maart voor Bosch Belang, lijst 7,

maakt uw stem ook daarna hoorbaar door Bosch Belang
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DOEL VAN RAADSGROEPERING BOSCH BELANG...
l  De belangen het behartigen van de inwoners van 
 's- Hertogenbosch en de daarmee verbonden dorpen. 
l  Wij staan voor het gemeentebelang en niet voor dat van 
  Den Haag en Brussel.
l  Bosch Belang heeft geen enkele binding met de landelijke 
  partijpolitiek. Die is vaak strijdig met wat plaatselijk van 
  belang is. Landelijke interesse ligt meer in het westen.  
l  Die van  u - en daarmee die van ons - ligt lokaal.
l  Grondwet én gemeentewet leggen de regeling en het bestuur 
  van de stedelijke huishouding in handen van de gemeenten. 
  Deze wetten spreken niet over politieke partijen, maar alleen 
  maar van te kiezen of gekozen personen. 

Of, zoals Thorbecke het al zei: 
"Het eigene en karakteristieke van elke gemeente laat zich niet 
vangen door richtlijnen van landelijke partijen". 

Bij gemeenteraadsverkiezingen stem je niet op partijen, maar op 
personen, die je kent, waardeert en vertrouwt. 

Raadsleden leggen de eed of gelofte af 'zonder last of ruggespraak', 
dus ook niet van landelijk politieke verworvenheden.

Onafhankelijk Bosch Belang is
een afspiegeling van de plaatselijke bevolking 

BESTAANSRECHT
Bosch Belang zit al sinds 1923 in de gemeenteraad 
van s-Hertogenbosch. Deze onafhankelijke 
raadsgroepering is ontstaan uit de krachten-
bundeling van marktkooplieden, kleine zelfstandigen 
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9 Marc de
Bekker

5 Gerard van der 
Tol

1 Paul van der
Krabben

13 Frans van 
Valkenburg jr

2 Frans van 
Valkenburg

3 Kimberly
Mandemaker

4 Bert van
Gelder

6 Dick
Jacobs

7 Joop
Timmermans

8 Marc
Cozijnsen

12 John
Jansen

14 Ad
Krol

15 Rachel
Mandemaker

10 Wim van
Heel

16 Danny
Princen
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17 Coby van der 
Putten
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25 Tonny 
Passon

29 Monique
Moolenaar

18 Danny van der
Griendt

20 Marcel
Lievens

22 Jeannie van 
Loon

24 Henri
Marichal

26 Bart van
Engelen

27 Henri van
Prooijen

28 Gerard
Dekkers

30 Frans van
Valkenburg

19 Henk van
Kollenburg
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23 Bas 
Saris

21 Ruud 
Schippers

11 Annelies 
Leermans
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28 Gerard Dekkers
Rosmalen

Samen moeten we het doen  
Alleen samen kunnen we het maken!

10 Wim van Heel
Empel

23 Bas Saris
Rosmalen

16 Danny Princen
Hintham

Durf voor uw eigen belang te kiezen  
BOSCH BELANG Lijst 7
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HOE WIL BOSCH BELANG ZIJN KEUZES BETALEN?

 GEEN VERHOGING VAN 

DE WOONLASTEN MAAR DOOR HET 

MAKEN VAN ANDERE KEUZES!

Geen nieuwbouw van het Theater aan de Parade.

Voorlopig geen herinrichting van de Parade.

Geen Museum voor Moderne kunsten.

Geen Parkeergarage aan de Hekellaan.

Bezuinigen op de uitgaven voor kunst en cultuur.

Geen nieuwbouw bibliotheek op het terrein van het 

Groot Ziekengasthuis. 

Veranderen kan!  'n Kwestie van kiezen

  7

Geef op 3 maart 2010 uw stem aan 
verandering!
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Investeren in zorg op maat voor senioren en 
gehandicapten. 
Investeren in een sociaal structuurfonds om met 
eigen beleid de Haagse bezuinigingen op te vangen.

Zorgen voor de Zorg.
Nederlanders worden ouder. Daardoor stijgt de vraag naar hulp en 
hulpmiddelen. Wie daar het geld niet voor heeft, mag rekenen op 
de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 
Die wet staat voor zorg op maat aan de generatie die met hard 
werken onze welvaart mogelijk maakte.

Maar hoe pakt dat uit?
De zorgplicht voor senioren, gehandicapten en langdurig zieken is 
in handen gelegd van de gemeente… van de door u gekozen stads-
bestuurders. Die presteerden op dit terrein tot nu toe ondermaats 
en leverden niet bepaald zorg op maat.

Komt dat door te weinig geld?
Nee. Het is een kwestie van kiezen hoe je de gemeentelijke 
inkomsten - waaronder enorme Essentbedragen - besteedt. 
Het huidige stadsbestuur heeft meer oog voor prestigeprojecten: 
de parkeergarage Hekellaan, nieuwbouw Theater aan de Parade, 
Museum voor Moderne kunsten en sloten geld naar andere vormen 
van kunst en cultuur.

Bosch Belang maakt andere keuzes
Wij kiezen voor de bewoners van deze stad die hulp nodig hebben. 
Zij zijn het die bijvoorbeeld  de gelden van Essent hebben 
opgebracht en in hun nadagen recht hebben op zorg. Maar dan wel 
zorg op maat.
 

Vertrouwde zorg in een eigen vertrouwde omgeving.

BOSCH BELANG LIJST 7



Investeren in zorg op maat voor senioren en 
gehandicapten. 
Investeren in een sociaal structuurfonds om met 
eigen beleid de Haagse bezuinigingen op te vangen.

l  Thuishulp door mensen die nog aandacht en tijd hebben voor 
  wie zij hulp en werk doen. Geen schoonmakers of bedrijven 
  met steeds weer wisselende helpers.
l  Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving.
l  Hulpmiddelen en woningaanpassingen op maat. Geen 
  verplichte verhuizingen naar een nieuwe, onbekende buurt.
l  Snelle reactie op hulpaanvragen. 
  Geen papierwinkel waardoor hulp achteraf of te laat komt.
l  Geen pool voor scootmobielen, maar gratis voor wie er een 
  nodig heeft. 
  Zodat mensen mobiel blijven en niet vereenzamen.

Zorg op maat betekent voor Bosch Belang:

Bosch Belang kiest voor de mens en niet voor prestige.
Wij staan achter de hulpvrager. Aan u de keuze achter ons te 
staan. De afgelopen periode hebben wij bewezen op de bres te 
staan voor zorg op maat. Geef uw stem aan ons. Dan kunnen we 
dit blijven doen voor wie nu of in de toekomst een fatsoenlijke zorg 
nodig heeft. 

U heeft het verdiend! 
U bent het waard!

Durft U voor Uw eigen belang 

te kiezen? 

Denk dan op 3 maart 2010 

aan Bosch Belang, lijst 7
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Investeren in milieu, schone lucht en duurzaamheid. 
Transferia versneld ontwikkelen en promoten. 
Goede fietsverbindingen en gratis fietsenstallingen. 
Geen parkeergarage aan de Hekellaan.

Hoe Groen is het Geel van Bosch Belang?

Fijn stof... 
...een moordend probleem in en rond de stad. De binnenstad 
autoluw maken draagt bij aan een oplossing. Maar dan blijven de 
wegen rond de binnenstad en de snelwegen nog over. Bosch 
Belang wil de afgifte van fijnstof sterk verminderen, allereerst door 
transferia in te zetten ter beperking van het verkeer rond de 
binnenstad. Dit is één van de redenen waarom Bosch Belang 
gekant is tegen de bouw van een parkeergarage aan de Hekellaan. 
We willen voorkomen dat bewoners van Zuid te maken krijgen met 
files fijnstof uitstotende auto's op weg naar en van deze garage. 
Parkeren op een groot modern en bewaakt transferium aan de 
rand van de stad, gekoppeld aan een snelle regelmatige en schone 
verbinding naar de binnenstad geeft Zuid schone lucht en schone 
longen.

De realisatie van deze parkeer-
garage gaat gepaard met het 
kappen van meer dan 150 bomen. 
Bomen, die de lucht schoon moeten     
houden, zijn net als dieren levende 
wezens. Die kap je niet zomaar, die 
vervang je niet zomaar. Daarom wil 
Bosch Belang de oude kastanje-
bomen zoveel mogelijk behouden. 

Bosch Belang is ook extra zuinig op ons groen...

Zieke en gevaar opleverende bomen vervangen en de rest 
helpen aan een gezonde toekomst tegemoet.

BOSCH BELANG LIJST 7



Investeren in milieu, schone lucht en duurzaamheid. 
Transferia versneld ontwikkelen en promoten. 
Goede fietsverbindingen en gratis fietsenstallingen. 
Geen parkeergarage aan de Hekellaan.

... en onze parken
Geen, maar dan ook geen enkele aantasting van het Zuiderpark. 
Geen verplaatsing van de tennisclub en geen Clubhuis voor de 
rugbyers in het hertenkamp. Dus geen verkleining van het 
Zuiderpark. 

Het eigen plan van Bosch Belang heeft geen aantasting van het 
Zuiderpark tot gevolg én... ruimte voor de tennisclub en nieuw-
bouw clubhuis rugbyers op de huidige plaats.

 De Aartshertogenlaan 
ligt er al 10 jaar verlaten 
bij. En het kan zo'n 
prachtige wandellaan zijn 
met majestueuze bomen, 
jeu de boules banen en 
natuurlijke speelplekken 
voor kinderen. Een 
ruimte ook om midden in 
de stad te trimmen.

Bosch Belang wil nieuwe bomen waar het kan

Maar we willen niet zomaar bomen...
... maar bes- en vruchtdragende bomen. Zo versterken we 
niet alleen het groen en schonen we de lucht, maar is ook 
herstel van de fauna mogelijk. Vogels en kleine dieren zullen 
deze voedselbronnen opzoeken en zo onze groene beleving 
verrijken.
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Investeren in milieu, schone lucht en duurzaamheid. 
Transferia versneld ontwikkelen en promoten. 
Goede fietsverbindingen en gratis fietsenstallingen. 
Geen parkeergarage aan de Hekellaan.

Park de IJzeren Vrouw.
Voor locatie Vinkenkamp en het voormalig 
Brabantbad is het twee óver twaalf. Door de 
economische crisis zijn de bouwplannen daar 
nog steeds niet uitgevoerd. Bosch Belang wil 
deze locaties weer bij het Park de Ijzeren 
Vrouw voegen.

Het IJzeren Raadsledenbos moet volwassen 
worden, als symbool van het inzicht en het 
doorzettingsvermogen van de bewoners uit 
de omgeving. 
Hetzelfde geldt voor de Haslocatie. 
Ook hier liggen de plannen stil. 

Bomen.
In de voorbije twee raadsperiodes zijn er meer bomen gekapt dan 
ooit tevoren. Zij die in de gemeenteraad het hardste schreeuwen 
voor het behoud van bomen, stemden wel iedere keer weer braaf 
vóór het kappen van die bomen. 
Bosch Belang liet via zijn stemgedrag merken dat wij respect 
hebben voor alles wat groeit en bloeit.

BOSCH BELANG LIJST 7



Investeren in milieu, schone lucht en duurzaamheid. 
Transferia versneld ontwikkelen en promoten. 
Goede fietsverbindingen en gratis fietsenstallingen. 
Geen parkeergarage aan de Hekellaan.

Dierenrechten zijn in het huidige stadsbestuur nog vaag
Bosch Belang wil een wethouder, die zich inzet voor dierenwelzijn 
en dierenrechten. De discussie over circusdieren is nog recent. 
ooit kwam in de raad een motie, die het gebruik van wilde dieren 
in een circus in onze stad zou verbieden. Met zo'n motie zou ook 
een vlooientheater verboden zijn. Maar je moet wel nadenken over 
optredens met apen en wilde katachtigen. Voor doordacht omgaan 
met dierenwelzijn komt meer kijken. Welke dieren in welke 
parken? Hebben zij voldoende leefruimte? Zijn de verzorgers 
gekwalificeerd? 

Bovendien wordt het tijd om onzinregels af te schaffen Zoals een 
uitlaatlijn van maximaal 1,5 meter. Een wethouder dierenwelzijn 
zou zo'n regel nooit verzinnen. Zo iemand zal ook een vergunning 
weigeren voor het vermaak met wilde zoogdieren, maar ook 
kamelenraces en zwijntjetik. Maar ook: verplichte opvang van 
zwerfdieren; handhaving van regels voor de sportvisserij; het 
oprichten en beheren van hertenkampen en kinder- en 
stadsboerderijen aan voorwaarden binden. Ja, een specialist 
dierenwelzijn en dierenrechten is hard nodig in het stadsbestuur.

Kies dan op 3 maart 2010 voor Bosch Belang

13
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Investeren in milieu, schone lucht en duurzaamheid. 
Transferia versneld ontwikkelen en promoten. 
Goede fietsverbindingen en gratis fietsenstallingen. 
Geen parkeergarage aan de Hekellaan.

q  Minder fijnstof en meer schone lucht binnen de stad en   
  daarom transferia aanleggen als aangewezen 
  parkeergelegenheid? 
q  Het nodeloos kappen van meer dan 200 bomen in het 

  Zuiderpark en op de Parade tegengaan?
q  Een onaangetast Zuiderpark behouden?
q  Parken en parkjes aanleggen, maar ook bomen planten op 

  loze plaatsen zoals op de Aartshertogenlaan?
q  Kiezen voor bes- en vruchtdragende bomen ter versterking  

  van de stadsfauna? 
q  Het Park de IJzerenvrouw herstellen door het Vinkenkamp 

  en Brabantbad weer aan het park toe te voegen en zo het 
  IJzeren Raadsledenbos te behouden? 
q  Laagbouw op de voormalige Haslocatie om ook in dit deel 

  van de stad de schone lucht te waarborgen? 
q  Een wethouder met dierenwelzijn en dierenrechten als extra 

  taak?

 Wilt u, net als Bosch Belang...

Veranderen kan!  'n Kwestie van kiezen

Het geel van Bosch Belang zal de stad, de dorpen en 
onze omgeving groener en diervriendelijker maken.

BOSCH BELANG LIJST 7



Initiatiefvoorstel BOSCH BELANG

Een wethouder voor dierenwelzijn en dierenrechten

De verhouding mens-dier beheerst  het nieuws. Ruim 40.000 geiten 
moeten uiteindelijk worden gedood in de strijd tegen de voor mensen 
gevaarlijke Q-koorts. Deze massale doding roept ook vragen op. Eerder 
ingrijpen van de overheid had deze ingrijpende maatregel kunnen 
voorkomen, vinden sommige deskundigen. Als gemeentelijk partij kun je 
hier slechts 'machteloos' toezien. De belangen van dier en mens zijn hier 
tegengesteld. Landelijke wetgeving bepaalt de rechten van het dier. Het 
motiveerde Bosch Belang wel om een daad te stellen, in de vorm van het 
initiatiefvoorstel gemeentelijk dierenbeleid. Hierin bepleiten wij doordacht 
dierenbeleid van en in onze gemeente. We zijn hiermee niet de eerste. 
Een kleine dertig gemeenten in het land voeren inmiddels al een echt 
dierenbeleid. En enkele plaatsen hebben al een wethouder met het 
totaalpakket dierenbeleid in zijn of haar portefeuille. 
Dierenrechten 
De politieke aandacht voor het welzijn van dieren is de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. In 1992 is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
vastgesteld en in 2002 de Flora- en faunawet. De landelijke aandacht 
voor het thema dierenrechten heeft ertoe geleid dat ook steeds meer 
gemeenten dierenwelzijn op de agenda hebben gezet. Want ook lokaal 
niveau kunnen en moeten we zorgdragen voor het welzijn van dieren.

l Dieren moeten gevrijwaard blijven van honger en dorst.
l Zij moeten worden beschermd tegen weersinvloeden zoals koude en hitte.
l Dieren dienen vrij te zijn van stress, pijn en angst.
l Zij moeten zo veel mogelijk hun soorteigen gedrag kunnen vertonen.

Wethouder gecombineerd dierenbeleid.
Dieren hebben recht op bescherming en goede verzorging. Veel handelingen en 
besluiten van de gemeente beïnvloeden hun welzijn. Op dit moment is er geen 
expliciet dierenwelzijnsbeleid. Bosch Belang wil dat de gemeente meer aandacht 
besteedt aan het welzijn van dieren. In 's-Hertogenbosch wonen niet alleen 
mensen. Wij delen onze woonomgeving met kippen, koeien, katten, honden en 
vele andere dieren uit de vrije natuur. Deze bewoners kunnen niet voor hun eigen 
belangen opkomen. Wij kunnen dat wel. Raadsgroepering Bosch Belang vindt het 
belangrijk dat onze gemeente een eigen wethouder dierenwelzijn krijgt. Als 
waarborg voor meer en vooral, blijvende aandacht voor de belangen van alle 
dieren in onze gemeente. 
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Speerpunt 1

Speerpunt 2

Speerpunt 3

Speerpunt 4

Speerpunt 5

Investeren in milieu, schone lucht en duurzaamheid. 
Transferia versneld ontwikkelen en promoten. 
Goede fietsverbindingen en gratis fietsenstallingen. 
Nee tegen  parkeergarage aan de Hekellaan.

Investeren in goede afvalverwerking en schone leefomgeving. 
In de zomermaanden grijze afvalbakken wekelijks ophalen. 
Dagelijkse controle bij de  afvalcontainers. 
Zwerfvuil onmiddellijk opruimen.

Investeren in jeugd en jongeren. 
Starterwoningen, koop én huur. 
Een veilig en centraal gelegen jongerencentrum voor eigen 
cultuurbeleving. Opvang creëren voor probleemjongeren.

Investeren in veiligheid en veiligheidsgevoel. 
Camera's op hot spots en politieteams achter de hand. 
Geen hostels in woonwijken. 
Overlast hard aanpakken.

  

Investeren in zorg op maat voor senioren en gehandicapten. 
In een sociaal structuurfonds 
om lokaal de Haagse bezuinigingen op te vangen.
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Speerpunt 6

Speerpunt 7

Speerpunt 8

Speerpunt 9

Speerpunt 10

Investeren in breedtesport en sportaanbod. 
Versnelde aanleg kunstgrasvelden. 

Overdekt zwembad in Den Bosch West. Wegwerken 
wachtlijsten bij sportclubs.Realiseren van stadsmaneges.

Investeren in sociale woningbouw, seniorenwoningen en de 
voorraad goedkope woningen bewaren. 

Eerst renoveren, dan slopen.
Sloop noodzakelijk: eerst bouwen, dan slopen.

Investeren in eigen amateurkunst en de kunst met de kleine k.. 
Repetitieruimte voor harmonieën, fanfares en carnavalsclubs. 

Jeugd en cultuur bij elkaar brengen. 

Investeren in een goede en veilige leeromgeving. Vestigen van 
kleine verspreide VMBO-scholen op raakvelden met hun leerrichting. 

Zwemles terug in de basisvoorziening. 
Aanpak voortijdig schoolverlaten.

Investeren in goed, goedkoop en regelmatig openbaar 
vervoer tussen dorpen, wijken en de binnenstad.  

Samen moeten we het maken.
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Herstel Markt, behoud Kastanjebomen op de Parade!

Markt
Vier jaar geleden wilde Bosch Belang geen vernieuwde bestrating 
op de Markt om zo 4,1 miljoen euro te besparen. Wij waren 
tevreden met onze eigen vertrouwde markt en onze put als 
ontmoetingspunt. Maar volgens het college was de bestrating 
versleten en moest er een nieuwe veilige bestrating komen. Het 
resultaat weten we nu. 
Een hindernisbaan midden in de stad. 
En zicht op een veiliger en vloeiender plaveisel is er niet.

Parade
Met de vrij recente vernieuwingen van de bestrating in de 
binnenstad voor ogen, houd je je hart vast voor wat ons op de 
Parade te wachten staat. Een derde struikelbaan in opkomst en 
weer een kil en kaal plein erbij. De huidige Parade staat landelijk 
bekend als één van de mooiste pleinen van Nederland. Het meeste 
kastanjebomen is volgens de ene deskundige doodziek terwijl de 
andere vertelt dat ze wel aangetast zijn door de 
kastanjebloedingsziekte, maar al weer aan de beterende hand zijn.

18
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Herstel Markt, Behoud Kastanjebomen op de Parade!

Het volgende bericht uit Bastion Oranje van 24-03-2009 willen wij U niet onthouden.

Bosch Belang wil evaluatie nieuwe Markt
Omdat de meningen sterk verdeeld zijn over de inrichting 
[kwaliteit van de] bestrating en de verlichting van de Markt wil 
Bosch Belang een evaluatie. Als motief gebruikt de raadsfractie in 
een brief van 22 maart 2009aan het College van B&W. Zowel 
vanwege de hoge kosten die gemaakt zijn, als om dat de Markt de 
belangrijkste plek is van de stad. Mede met het oog op een 
herinrichting van de Parade is dit verzoek gedaan. Openlijk 
spreekt fractievoorzitter Paul van der Krabben zijn kritiek uit op 
wethouder Eugster en stelt de vraag of zij wel de juiste persoon is 
om ook de Parade te gaan aanpakken, bijvoorbeeld omdat zij 
moeilijk kritiek kan incasseren en vasthoudt aan eigen 
opvattingen. Daarom legt de fractievoorzitter ook de vraag voor 
om de gemeenteraad te laten besluiten voor de aanpak van de 
Parade een andere wethouder te kiezen.

Of deze wethouder terug komt om ook de Parade een 
"opknapbeurt" te geven ligt nu in uw handen. Met uw stem op 3 
maart beslist u of ook de Parade hetzelfde lot ondergaat als de 
Markt. Als het aan Bosch Belang ligt, houden we op de Parade 
voorlopig bij het oude. Krijgen de kastanjebomen in ieder geval de 
kans te laten zien of ze echt ziek zijn. 

Wat wil Bosch Belang?
l Handen af van de parade! Geen kap van de kastanjebomen.
l Herstel van de Markt tot het gezellige centrale plein in de stad 
 waar je goed kunt wandelen, inclusief de put als afspreek- en               
 markeringspunt.

Deelt U onze mening. 
Denk daar dan aan op 3 maart 2010.

Dichtbij - Aanspreekbaar - Open
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Investeren in goede afvalverwerking en een schone 
leefomgeving. In de zomermaanden wekelijks de 
grijze afvalbak ophalen. Dagelijkse controle bij de 
afvalcontainers. Zwerfvuil onmiddellijk opruimen.

Afval en vervuiling.
Ergert u zich ook zo aan die stinkende en overvolle 
afvalcontainers? Van onder het openstaande deksel komt de stank 
van rottende resten u tegemoet. En als het straks weer warmer 
wordt, kruipen de maden uit de bak naar buiten.
De reden? De containers worden maar eens in de 14 dagen 
geleegd. Bovendien mag groente- en fruitafval nu alleen nog maar 
in dezelfde bak als het huisvuil en moet tuinafval in  de groene 
container. Dit maakt de situatie er bepaald niet beter op.
Iedereen ergert zich aan deze ongezonde situatie, maar niemand 
doet er wat aan. Het huidige college wuift de ergernissen weg.  
Toch ligt de oplossing voor de hand: leeg de grijze bak voortaan 
wekelijks..  

Wij nemen uw ergernissen en klachten wél serieus en zullen een 
einde maken aan deze ongewenste en ongezonde situatie. De 
afgelopen raadsperiode hebben wij bewezen dat we naar serieuze 
klachten luisteren en die onder de aandacht van het stadsbestuur 
brengen.

Uw stem op  Bosch Belang  helpt uzelf en ons. 
Hoe groter onze fractie,

des te meer kans op  het wekelijks ophalen van  
afvalcontainers! 
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Op 3 maart 2010 kunt u daar iets aan veranderen...
door te stemmen op Bosch Belang lijst 7.

BOSCH BELANG LIJST 7



21

Investeren in goede afvalverwerking en een schone 
leefomgeving. In de zomermaanden wekelijks de 
grijze afvalbak ophalen. Dagelijkse controle bij de  
afvalcontainers. Zwerfvuil onmiddellijk opruimen.

Afvalverzamelcontainers en vuil in de openbare ruimte.
Kledingbak, glasbakken en vuilcontainer, netjes naast elkaar. 
Goed bedoeld, die centrale plaats voor al het afval. Maar de 
praktijk toont een heel ander beeld. Glasscherven rondom de 
glasbak. Vuilniszakken en bankstellen naast de afvalbak. Zwerfvuil 
in de omgeving. De bakken zelf volgeplakt met allerlei posters en 
andere reclame. Het mag niet, maar het gebeurt. 
Het is een blijvende ergernis voor voorbijgangers, maar  zeker 
voor wie in de buurt woont.
Dit probleem is op te lossen                                                                      
Door vervuilers op te sporen en ze te beboeten. Dit kan via strikte 
controle op het extra vuil naast de container. Verder: een vaste 
regelmatige schoonmaakactie om het extra vuil onmiddellijk te 
verwijderen. Want vuil trekt vuil aan.

Niet langer praten maar oplossen.
Wekelijks ophalen grijze container.

Strikte controle op illegale stort. Opsporen en beboeten.
Dagelijkse controle verzamelplaatsen op aanwezigheid zwerfvuil.

Opruimen en schoonhouden
Extra kosten?

‘n Kwestie van keuzes maken uit de beschikbare gelden.
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Investeren in jeugd en jongeren. 
Starterwoningen, koop én huur. Een veilig en centraal 
gelegen jongerencentrum voor eigen cultuurbeleving. 
Opvangcreën voor probleemjongeren.

Onderwijs.
Bosch Belang streeft ernaar om onze jongeren een doorlopende 
leerlijn in eigen stad te bieden. Het is dus een mijlpaal om komend 
jaar MBO Groen welkom te heten. Onze stad is sterk in het 
beroepsonderwijs. Dit moeten we bewaken en koesteren.

VMBO-onderwijs
Bosch Belang kan zich niet vinden in de nieuwe VMBO-fabriek die 
wethouder Eigenman wil. Het fiasco van het Frederik 
Hendrikcollege heeft bewezen dat dit niet werkt. Wij willen kleine, 
dus veilige  VMBO-locaties op plaatsen waar de leerling het 
toekomstige beroep als het ware kan ruiken en zien. Dus VMBO-
groen aan de stadsrand bij het groen. VMBO-zorg bij de 
zorginstellingen, VMBO-techniek bij de fabrieken en VMBO-handel 
en kantoor bij winkels en kantoren. Zo hebben de jongeren de 
motivatie voor het vak als het ware in het vizier.

Schoolzwemmen
Met de aanleg van waterbergingsbassins krijgt onze toch al 
waterrijke stad nog veel meer oppervlaktewater. Daarom willen we 
het schoolzwemmen terug op de basisscholen. Het zwembad is een 
veilige plek om te leren zwemmen en een speelse bewegingsvorm 
in de strijd tegen overgewicht.

Jeugd en jongerencentrum
Na het fiasco van jongerencentrum de Talent Factory staan onze 
jongeren opnieuw met lege handen. Bosch Belang laat het daar 
niet bij. Onze jongeren hebben nog steeds behoefte aan een 
centrum om veilig uit te kunnen gaan en als ontmoetingsplek. Ook 
moet je er laagdrempelig de eigen cultuurvormen uit kunnen 
wisselen. Dit nieuwe centrum moet in de buurt van de binnenstad 
komen om het natuurlijke zwerfgedrag mogelijk te houden. Tijdens 
carnaval moeten jongeren tot 16 jaar er overdag  alcoholvrij 
kunnen drinken.  

BOSCH BELANG LIJST 7
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Investeren in veiligheid en veiligheidsgevoel. 
Camera's op hot spots en politieteams achter de hand. 
Geen hostels in woonwijken. 
Harde aanpak bij overlast.

Veiligheid
Veilig wonen, winkelen, werken en recreëren mogelijk maken, 
hoort bij de taken van de overheid. U moet van die overheid 
binnen de wetgeving blijven en mag verwachten dat zij ook 
iedereen aan de wetgeving houdt. U moet kunnen rekenen op hulp 
van de politie op momenten dat uw veiligheid in gevaar komt. 
Maar dat is niet altijd het geval. Daar kunnen onze politieagenten 
niet direct wat aan doen. Het zijn er te weinig om alle taken te 
verrichten. Toch kunnen we lokaal bijsturen, door als gemeente 
onze prioriteiten te stellen of moderne hulpmiddelen in te zetten. 
We  kunnen op gevaarlijke punten werken met camerabewaking 
om zo sneller op te treden als uw veiligheid in gevaar komt. 
En de gemeente  kan zorgen zelf geen overlastgevende of 
onveilige situaties te creëren.
Wat wil Bosch Belang?
In sommige delen van onze stad is duidelijk overlast door groepen      
jongeren. De buurtbewoners voelen zich niet veilig en zeker een 
aantal senioren voelt zich belemmerd en geïntimideerd. Dat kan 
niet! Dat mag niet! Bosch Belang wil desnoods constant een agent 
op deze situaties zetten, die niet als oom maar hard als agent 
optreedt.
Cameratoezicht.
Cameratoezicht helpt de veiligheid in bepaalde delen van de stad 
te   verbeteren. Bosch Belang wil op de hot spots van onveiligheid 
camera's om drugshandel tegen te gaan, agressiviteit tijdens het 
uitgaan te voorkomen en veiligheid tijdens het winkelen te 
bevorderen. Maar alleen een camera is niet voldoende. Er moet 
ook mankracht zijn, die onmiddellijk ingrijpt als de camera's laten 
zien dat de veiligheid in gevaar is. 
Veiligheid in parken en Groene Ruimte.
Bosch Belang wil de terugkeer van de vertrouwde groene 
parkwachter. Handhaven en beschermen van de groene ruimte 
met kennis van zaken.

24
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Investeren in veiligheid en veiligheidsgevoel. 
Camera's op hot spots en politieteams achter de hand. 
Geen hostels in woonwijken. 
Harde aanpak bij overlast.

Openbare zwembaden
Zuiderplas, Oosterplas en Engelenmeer. Prachtige 
recreatiegebieden. In de zomermaanden een trekpleister om 
heerlijk te vertoeven. Maar ook hier is de veiligheid belangrijk. 
Bosch Belang wil op deze recreatieplassen badmeesters, die de 
veiligheid in en bij het water bewaken. Daarnaast willen wij op 
drukke zomerse dagen inzet van duidelijk aanwezige 
politieagenten om de veiligheid op en rond het strand te 
garanderen. Mensen moeten veilig kunnen zwemmen, recreëren 
en weten dat over hun veiligheid gewaakt wordt.

Hostels
De vestiging van hostels zorgt voor veel onrust. Het is geen 
discussiepunt, dat de gemeenschap toekomstige bewoners van 
hostels een thuis moet geven. Maar kunnen we een willekeurige 
buurt of wijk confronteren met de komst van een hostel? Volgens 
Bosch Belang zeker niet. Zelfs zonder gevaar of overlast is de 
uitstraling zodanig, dat het onveiligheidsgevoel van buurtbewoners 
aangetast wordt. 23 Insprekers bevestigden onze mening.
Daarom zullen wij alleen akkoord gaan met de vestiging van 
kleinschalige hostels, buiten de woonwijken en zelfs dán pas na 
overleg met de dichtstbijzijnde buurtbewoners. Veiligheid(sgevoel) 
en inspraak van burgers staan voorop.

Voor onze gezamenlijke veiligheid.

l  Keuzes maken bij het stellen van prioriteiten bij de politietaken.
l  Aanpakken overlast en intimidatiegedrag van jongerengroepen. 
  Optreden door de politie. Begeleiden overlaten aan Divers.
l  Cameratoezicht met interventie achter de hand.
l  Parkwachters terug als toezichthouders in de groene ruimte.   
  Badmeesters en politiebewaking bij de openbare zwembaden.
l  Geen hostels in woonwijken; buiten woonwijken alleen kleinschalige 
  hostels 

BOSCH BELANG LIJST 7



Investeren in breedtesport en sportaanbod. 
Versnelde aanleg kunstgrasvelden. 
Overdekt zwembad in Den Bosch West. Wegwerken 
wachtlijsten bij sportclubs. Realiseren van stadsmaneges.

Sportnota
Eén van de goede initiatieven van wethouder Weterings in de 
afgelopen vier jaar is de sportnota. Veel problemen op sportgebied 
worden opgelost. Breedtesport én topsport krijgen kansen. 
Jammer dat de beste man het geld niet snel vrijgespeeld krijgt. 
Dezelfde wethouder besteedt enorm veel geld aan cultuur. Bosch 
Belang maakt een andere keuze. Meer geld voor sport om de 
ambitieuze plannen op sportgebied uitgevoerd te krijgen en wat 
kilootjes minder voor cultuur.

Afschaffen van OZB op sportcomplexen.
Alle sportcomplexen zijn OZB-plichtig. Die belasting gaat terug in 
de vorm van subsidies. Zo houden we ambtenaren aan het werk 
met berekenen, heffen en innen en belasten we vrijwilligers met 
administratieve zaken, waar ze niet op zitten te wachten. 
Afschaffen dus.

Aanleg van een overdekt zwembad in 's-Hertogenbosch West.
Eigenlijk is dit de terugkeer van een zwembad. In het verleden is 
het  bad op de Kruiskamp vanwege bezuinigingen geprivatiseerd 
en daarna snel omgebouwd tot sauna. Bosch Belang wil terugkeer 
van een overdekt zwembad in deze wijk.

Maneges of paardensportfaciliteiten.
De populariteit van de paardensport neem snel toe. Zij is op dit 
moment zelfs de grootste tak van amateursport. Bossche 
liefhebbers kunnen op dit moment alleen terecht in Rosmalen. 
Bosch Belang wil maneges in de overige wijken. Paardensport 
moet bereikbaar zijn op korte afstand van de woonomgeving. 
Bovendien bieden deze maneges werkervaring- en 
dagbestedingplaatsen. 

26

Bosch Belang maakt die keuzes.
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Investeren in breedtesport en sportaanbod. 
Versnelde aanleg kunstgrasvelden. 
Overdekt zwembad in Den Bosch West. Wegwerken 
wachtlijsten bij sportclubs. Realiseren van stadsmaneges.

Wegwerken van wachtlijsten bij sportclubs
 Er staan veel jeugdigen op de wachtlijsten bij diverse sportclubs. 
De voornaamste oorzaak is het gebrek aan vrijwilligers. Bosch 
Belang wil faciliteiten die het voor burgers aantrekkelijk maken 
deze open plaatsen in te vullen, zodat onze jeugd kan sporten.

Samenwerken topsporters, breedtesport en scholen
Topsporters hebben een uitstraling naar de jeugd. Via workshops 
en trainingen op scholen kunnen zij de jeugd enthousiast maken 
voor de breedtesport en hen daar op een gemakkelijke manier 
naar toe leiden. Wij willen extra faciliteiten om dit initiatief te 
versterken.

Kunstgrasvelden
Samen met Rosmalens Belang zijn wij de aanjagers van het 
versneld    aanleggen van kunstgrasvelden. Bosch Belang wil 
hiervoor sneller geld vrijmaken. Een kwestie van keuzes maken. 

Centrum voor denksporten
Schakers, dammers, bridgers en andere denksporten zitten 
verdeeld over veel locaties. Bosch Belang wil een eigen centrum 
voor denksporten. Een ruimte met faciliteiten om ook op het 
gebied van denksporten nationaal en internationaal de top te 
bereiken.

Deelt U onze mening? Denk hieraan op 3 maart 2010.

l  Afschaffen OZB op sportcomplexen. 
l  Realisatie van een overdekt Zwembad in 's-Hertogenbosch West 
l  Realiseren van maneges. 
l  Sport stimuleren via topsporters en scholen.
l  Versneld investeren in kunstgrasvelden.
l  Wachtlijsten wegwerken bij sportclubs. 
l  Realiseren van een centrum voor denksporten.
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28

Investeren in sociale woningbouw, seniorenwoningen 
en de voorraad goedkope woningen bewaren. 
Eerst renoveren, dan slopen. 
Sloop noodzakelijk: eerst bouwen, dan slopen.

Wachtlijsten woningzoekenden.
Op de wachtlijst van woningzoekenden staan vooral jonge 
mensen, op zoek naar een starterwoning om zelfstandig te kunnen 
wonen. Maar ook het aantal woningzoekende senioren groeit, 
veelal in de sector sociale woningen. Bosch Belang wil ook in 
crisistijd woningcorporaties in staat stellen samen de nieuwbouw 
op peil te houden. Verder waken we over de kernvoorraad 
goedkope woningen en gaat voor ons renoveren boven slopen. 
Ook de doorstroming naar een  koopwoning voor starters en van 
een goedkope naar een duurdere woning willen we faciliteren.

Starters voor een koopwoning.
In een periode van crisis krijgen starters moeilijk hun huis gefinancierd. 
Bosch Belang wil onderzoeken hoe starters hierbij te helpen. 
Zo kan de gemeente de betaling van de grond uitstellen. 

Bosch Belang wil een 

inventarisatie van leegstaande 

kantoorgebouwen om deze om te 

bouwen naar wooneenheden voor 

jongeren en studenten. 
Zo kunnen we jongeren en 

studenten in onze stad sneller 

aan een zelfstandige woon-

gelegenheid helpen.

Kantoorgebouwen.

BOSCH BELANG LIJST 7
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Investeren in eigen amateurkunst en kunst met de 
kleine k.. Repetitieruimte voor harmonieën, fanfares 
en carnavalsclubs. 
Jeugd en cultuur bij elkaar brengen. 

Cultuurnota
De cultuurnota van het college van B&W leidde voor Bosch Belang 
maar tot twee conclusies. Alleen oog voor de kunst met de grote K 
en bijna geen aandacht voor de amateurkunst. Daar koppelen we 
nog een advies aan. Doe waar je goed in bent en laat de rest over 
aan anderen. En nog iets: geen sloten aan subsidies voor kunst en 
cultuur, die in veel gevallen alleen beschikbaar zijn voor de happy 
few. Daarom onze voorstellen:

Podiumkunsten
Hier zijn we goed in en dus moeten we er zuinig op zijn. Maar niet 
zonder kritisch te kijken naar subsidiestromen en deze waar nodig  
bij te stellen.

Beeldende Kunsten.
Hierin zijn we niet sterk. Voor Bosch Belang een reden om af te zien 
van een Museum voor Moderne kunsten. We steunen de overdracht 
van de collectie aan het Noord Brabants Museum. 
Cor Unum heeft geen meerwaarde of levensvatbaarheid, dus 
opheffen. 
Wel ondersteuning van de jonge kunstenaars van de Kunstacademie. 
Een goed broedklimaat scheppen en ruimte bieden zich te ontplooien.

Repetitieruimte voor muziekkorpsen en carnavalsclubs.
Deze groepen komen met hun repetities steeds meer in de 
problemen. Bosch Belang wil een ruimte, zoals de bouwhal voor 
praalwagens, waar alle muziekgezelschappen samen kunnen komen 
en kunnen repeteren.
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s-Hertogenbosch is niet alleen de oude stad, maar ook de wijken 
eromheen. Evenals onze prachtige dorpen en hun omgeving . Een 
gebied waar we zuinig op moeten zijn. Door respect te tonen voor 
elkaars historie en eigenheden.

We kunnen profiteren van elkaar. Ziekenhuis, station, bioscopen, 
theaters en de andere voorzieningen in de oude stad voor alle 
inwoners. En omgekeerd de rust, de natuur, frisse lucht en de 
landelijke Brabantse sfeer, waar de stadsbewoners van kunnen 
genieten.

Dan moeten deze zaken wel gemakkelijk en voor een ieder 
bereikbaar zijn. Goedkoop en regelmatig openbaar vervoer. Goede 
en veilige fietsroutes. Bewaakte gratis fietsenstallingen. Maar ook 
snelle verbindingen naar de transferia en de stad.

Om dit te bereiken, moeten we durven te investeren in de 
infrastructuur,die daarvoor nodig is. Durven investeren ook In het 
behoud van de dorpen en landelijke kernen, evenals in de 
cultuurhistorische eigenheden van stad en dorp. 

Dit betekent dat Bosch Belang keuzes maakt, in plaats van de OZB 
te verhogen, maar keuzes maken.  Voor ons geen geldverslindende 
projecten zoals een parkeergarage bouwen aan de Hekellaan... 
geen museum voor moderne kunsten en geen nieuwbouw voor het 
Theater aan de Parade.

Bosch Belang wil het geld dat daardoor vrijkomt, inzetten om samen 
met stad, wijken en dorpen een hechte leefgemeenschap te vormen. 

Alleen samen kunnen we het.

Veranderen kan!  'n Kwestie van kiezen

Investeren in goed en regelmatig openbaar vervoer 
tussen dorpen, wijken en de binnenstad.  
Samen moeten we het maken!

30
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Hoe betalen we onze wensen? Geen lastenverhoging !

Geen lastenverhoging.
Bosch Belang heeft veel wensen. Wensen die uit het hart van de 
inwoners van onze stad komen. Daar is geld voor nodig. Veel geld.

Maar onze stad is rijk. Het afgelopen jaar werden de aandelen Essent 
verkocht. Veel van dit geld heeft het huidige college als een soort 
testament bestemd voor projecten in het structuurfonds. Bosch 
Belang wil het anders:
 

l Enkele van deze projecten uit het structuurfonds halen en   
      herbestemmen voor onze wensen. 
l Een aantal in gang gezette projecten stoppen, nu het nog kan.
l Geen nieuw museum voor moderne kunsten.
l Geen Cor Unum.
l Bezuinigen op cultuursubsidies.
l Geen parkeergarage aan de Hekellaan.

Het geld dat daardoor vrijkomt, is nodig voor onze plannen. U heeft er 

uitvoerig over kunnen lezen in onze speerpunten. Daarvoor is wat ons 

betreft geen lastenverhoging nodig. We zullen onze plannen uitvoeren 

binnen het aanwezige budget.

Bosch Belang zal zijn plannen

 uitvoeren binnen het aanwezige budget.

Herkent u uzelf in onze voorkeuren?

3 maart is de dag dat u dit kunt bevestigen!

Veranderen kan!  'n Kwestie van kiezen
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