
 

 
 
 
Verkiezingsprogramma 2010 - 2014 ‘STEM DEN BOSCH GROENER’ 
 
 
Geachte lezeres, geachte lezer, geachte Bosschenaar, 
 
U houdt van Den Bosch. U houdt van bomen. U maakt zich zorgen over het klimaat. De parkeergarage 
houdt u bezig. U bent betrokken bij uw stad. Op 3 maart 2010 vinden er gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. 
 
Voor u ligt ons verkiezingsprogramma: `STEM DEN BOSCH GROENER'. Dit programma laat zien waar 
De Bossche Groenen voor staan, het laat zien wat wij belangrijk vinden en het laat vooral zien wat wij in 
de komende raadsperiode willen realiseren. 
 
De Bossche Groenen willen maatschappelijk verantwoord handelen: er moet evenwicht komen tussen 
economische, ecologische en sociale doelstellingen. De Bossche Groenen willen ook dat Den Bosch 
een fijne stad is om in te leven. Hoe? Door kunst, cultuur en sport te versterken in een aantrekkelijke 
groene openbare ruimte, op basis van een gezonde lokale economie met een duurzaam karakter. 
 
Onze concrete plannen en ideeën op alle bestuurlijke terreinen kunt u verderop lezen. Wij hopen dat u 
ons enthousiasme voor deze ideeën deelt en ons uw stem geeft op 3 maart 2010. Met een stevige 
fractie in de gemeenteraad kunnen we vervolgens hard gaan werken aan de uitvoering van dit 
programma.  
 
De Bossche Groenen vormen een groene, toekomstgerichte partij, die een positieve bijdrage wil leveren 
aan de Bossche samenleving. Voor nu, voor onszelf, voor de toekomst en voor onze kinderen. 
 
 

 
 
Judith Hendrickx,  
Raadslid 
Lijsttrekker Lijst 12  
De Bossche Groenen 
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Milieu en Groen  

Klimaat & energiebeleid  

De Bossche Groenen willen dat onze stad landelijk en mondiaal een vooraanstaande positie gaat 
innemen op klimaat- en energiegebied. We nemen als stad onze verantwoordelijkheid voor onszelf en 
onze kinderen door een bijdrage te leveren om de opwarming van de aarde beneden de 2 graden te 
houden. 

De Bossche Groenen willen dat de gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal is. De gemeente 
streeft naar een zo laag mogelijk energieverbruik, toenemend gebruik van duurzame energiebronnen en 
een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen. De gemeente moet aantonen dat haar inkopen 
vanaf 2010 voor 75% duurzaam zijn. In 2015 moet dat percentage opgelopen zijn tot 100%. De 
overheid heeft in dezen een voorbeeldfunctie voor haar burgers: goed voorbeeld doet volgen. De 
gehele stad moet in 2040 klimaatneutraal zijn.  

We willen een zuil op de markt die aangeeft hoever de stad gevorderd is in haar ambitie om 
klimaatneutraal te worden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo niet dan moet het streven 
erop gericht zijn weer op schema te komen. De weg naar de klimaatneutraliteit wordt ingevuld als een 
stadsbrede (mondiaalbrede) wedstrijd. We maken iedere Bosschenaar enthousiast. 

Programmapunten:  

• Met de woningbouwcorporaties gaat de gemeente Den Bosch scherpe prestatieafspraken maken 
over energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking in nieuwe en bestaande 
(vooral oudere) woningen. Dit is in het belang van het milieu én bespaart huurders een hoop geld.  

• Nieuwbouw- en renovatieprojecten worden voorbeelden van duurzaam bouwen. Ze zijn extreem 
energiezuinig en voldoen ook aan alle eisen op gebied van woonkwaliteit, zoals comfort, 
gezondheid, veiligheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en levensloopbestendigheid.  

• Eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen kunnen van de gemeente tegen een lage rente een 
duurzaamheidlening krijgen voor milieuvriendelijke maatregelen (bv. isolerende beglazingen, 
vegetatiedaken, zonnepanelen, warmte/koudeopslag, kleine windturbines en biogasinstallaties). 

• De gemeente Den Bosch maakt actief werk van energiebesparing bij bedrijven, door voorlichting, 
handhaving en financiële prikkels.  

• De gemeente Den Bosch gebruikt zelf schone en zuinige auto's en stimuleert het fietsgebruik zowel 
bij ambtenaren als bij burgers. Voor de straatverlichting wordt zuinige LED-verlichting ingevoerd.  

• Elektrische auto’s zijn een uitstekend alternatief maar ze moeten wel rijden op groene stroom.  

• De gemeente beziet of zij zelf (eventueel met anderen) groene stroom kan gaan opwekken. Er 
wordt in kaart gebracht waar de beste kansen liggen: aardwarmte, windmolens, productie van 
biomassa, zonne-energie, etc. In 2015 wekt de stad tot 20% duurzame energie op.  

• Verspillende verlichting (bv. gevelverlichting, reclame, kantoren etc.) moet zoveel mogelijk terug 
gedrongen worden. Dat levert een fikse besparing op en komt het dierlijk nachtleven ten goede. 

• De gemeente Den Bosch gaat maatregelen nemen om de winkeliers te bewegen om de deuren 
gesloten te houden en zo energie te besparen. Caféhouders moeten terrasverwarming - regelrechte 
verwarming van de buitenlucht - stopzetten. 



 
 

 

 
 

Mobiliteit  

 
Het autoverkeer blijft groeien de komende jaren, waardoor de druk op de steden zal 
blijven toenemen. In ons dichtbevolkte stukje Nederland veroorzaakt het autoverkeer 
meer problemen dan het oplost. Daarbij gaat het om de schaarse ruimte in onze oude 
stad, verkeersonveiligheid, schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofdioxide, 
klimaatverstoring en verkeersopstoppingen. In de koersnota staat dat de gemeente 

Den Bosch voorrang geeft aan fiets en openbaar vervoer, maar in werkelijkheid gaat het grote geld naar 
autovoorzieningen, bijvoorbeeld naar de Randweg en de parkeergarages aan de Hekellaan en het 
GZG-terrein.  
 
De Bossche Groenen vinden daarom dat het tijd is om flink te gaan investeren in hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV), het overige busvervoer en de fiets. De Bossche Groenen willen onderzoek 
naar en uitvoering van meer en betere regionale HOV-verbindingen met de kernen rond de stad. 
Daarnaast willen De Bossche Groenen investeren in OV-voorzieningen naar bedrijventerreinen. De 
transferia zijn een succes en moeten worden uitgebreid, onder- en bovengronds. De Bossche groenen 
willen auto’s uit de binnenstad. De parkeergarages in de binnenstad dienen te worden bestemd voor 
bewoners.  
 
Voor de fiets dienen er slimme doorsteken, veilige en aangename routes en goede stallingen te komen. 
Kiezen voor de fiets betekent voorrang geven aan de fiets, bijvoorbeeld met betere afstelling van 
verkeerslichten. In het verkeersbeleid stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets 
voor het woon-werkverkeer in de spits. Daardoor komen de wegen weer beschikbaar voor het zakelijk 
verkeer, nemen de verkeersopstoppingen, de uitstoot van kooldioxide en fijnstof af. Een belangrijk 
gevolg is dat bedrijven dan beter bereikbaar zijn.  
 
Het bevoorraden met elektrisch aangedreven voertuigen juichen we toe. De Bossche Groenen zouden 
graag zien dat dit wordt uitgebreid naar het overig vrachtvervoer in de stad dat nu nog vaak met grote, 
door dieselmotoren aangedreven trucks plaatsvindt. Parkeren door winkelend en uitgaanspubliek op de 
openbare weg in het centrum dient te worden tegengegaan. Zo blijven er meer parkeerplekken 
beschikbaar voor bewoners, voor bezoek en serviceverleners. Dit alles in combinatie met veilig, 
frequent en betaalbaar openbaar vervoer.  
 
Programmapunten:  

• De Bossche Groenen zijn voor behoud van het Zuiderpark en zijn tegen de bouw van de 
parkeergarage aan de Hekellaan.  

• De Bossche Groenen willen het fietsgebruik stimuleren door bijvoorbeeld gratis fietsstallingen 
en aanleg van meer doorgaande fietsroutes en zogenaamde ‘fietssnelwegen’ door de stad.  

• De Bossche Groenen willen betere OV-verbindingen met de omliggende kernen, 
bedrijventerreinen en binnen de stad. Het aantal vrije busbanen wordt verder uitgebreid.  

• De Bossche Groenen willen dat Den Bosch bij de NS aandringt op een extra station: station 
Maaspoort.  

• Wij willen de autovrije gebieden uitbreiden. De Bossche Groenen willen experimenteren met 
een autovrije woonwijk met parkeervoorziening aan de rand van de woonwijk. 

• De Zuid-Willemsvaart wordt niet omgelegd maar omgebouwd. 



 
 

 

 
 

• Wij zetten in op elektrisch aangedreven voertuigen. Deze brengen vanuit een centraal 
distributiecentrum nieuwe voorraden naar de winkels in de binnenstad. Met een zelfde systeem 
bezorgen zij grote aankopen bij de klanten thuis. Het centrum van Den Bosch wordt een no-go 
zone voor vervuilende dieselvrachtwagens. Wij willen verdere regulering van laad- en lostijden 
en vergunningen voor taxi`s en schoolvervoer koppelen aan schone motoren.  

• Het gebruik van vervuilende en lawaaimakende bromfietsen en scooters moet worden 
ontmoedigd en het gebruik van alternatieven aangemoedigd. 

• Deelautosystemen worden gestimuleerd. 

Milieu en duurzaamheid  

Door betere afvalscheiding kunnen we afval ook als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Dat is 
goed voor het milieu. Wij willen naar een duurzame inzameling van huishoudelijk afval; meer 
afvalpreventie, meer afvalscheiding.  

Schoon water zal in de nabije toekomst een schaars en dus duur goed worden. Momenteel ligt nog te 
veel nadruk op alleen het technisch waterbeheer. Daarom is het hoog tijd voor een andere vorm van 
waterbeleid. De Bossche Groenen vinden dat Den Bosch moet streven naar een gezond natuurlijk 
watersysteem. Nieuw te bouwen huizen moeten een voorziening hebben voor opvang en gebruik van 
regenwater voor eigen huishoudelijk gebruik als toilet- en douchewater. 

Programmapunten:  

• Het apart inzamelen van groente- fruit en tuinafval, glas, klein chemisch afval, textiel, 
papier/karton, blik en kunststof wordt verbeterd. Huis aan huis ophalen heeft onze voorkeur. 
Daarnaast komen er meer (ondergrondse) inzamelpunten o.a. bij winkels.  

• We stimuleren het hergebruik van ‘oude spullen’ in nauwe samenwerking met de 
kringloopwinkels.  

• Er moet een strategisch communicatieplan komen dat de Bossche burger nog milieubewuster 
maakt. Het plan beoogt o.a. de kennis van milieu, afvalproblematiek, bij de Bossche burger te 
vergroten. Zo weten veel bewoners niet dat ze nu al betalen voor afvalverwijdering. Ze kennen 
vaak niet alle mogelijkheden om afval te verminderen. In het communicatieplan zijn daarom 
middelen opgenomen om bewoners te informeren en te stimuleren hun afval te scheiden.  

• Bestrating en verharding van de openbare ruimte dient beperkt te worden. Een zachte 
ondergrond en halfopen verhardingen maken het mogelijk dat hemelwater in de bodem kan 
zakken. Het rioolstelsel hoeft dan veel minder regenwater te verwerken. Tevens is dit een prima 
maatregel tegen verdroging van de bovenste grondlagen, waardoor lage vegetatie weer 
optimaal kan groeien.  

• Den Bosch stimuleert de terugkeer van de groene gevel- en achtertuinen als alternatief voor 
versteende huistuintjes. 

• De gemeente geeft voorlichting over gifvrije onkruidbestrijding en geeft zelf het goede 
voorbeeld door voor onkruidbestrijding uitsluitend gifvrije methoden toe te passen.  



 
 

 

 
 

Groen  

 
Overal wordt geknabbeld aan de open, groene ruimte: voor wegen, woningen en 
bedrijventerreinen. Tegelijk hebben we open groengebieden (parken, bossen, 
natuurgebieden en recreatieterreinen) nodig om kinderen te laten spelen, te luieren, te 
sporten voor onze dagelijkse ontspanning en voor behoud van een grote 
verscheidenheid aan planten en dieren.  

 
De Bossche Groenen realiseren - door creatieve toepassingen en slim te bouwen - woningen met 
behoud van groen. Bomen zijn belangrijk voor de stad. Het kappen van bomen mag dan ook alleen 
wanneer er geen andere opties zijn.  Een kapvergunning wordt pas afgegeven nadat de sloop-/bouw-
/aanlegvergunningen zijn verstrekt.  
 
De Bossche Groenen willen dat de prachtige groene randen van de stad onaangetast blijven. We willen 
stadstuinen en parken beschermen met nieuwe bestemmingsplannen. Het voortbestaan van de 
Bossche Volkstuinen willen wij zekerstellen en andere locaties voor volkstuinen vrijmaken. 

 
Programmapunten:  

• De kastanjes op de Parade blijven behouden zolang niet vaststaat hoe de bloedingziekte zich 
verder ontwikkelt.  

• De biodiversiteit in onze stad mag niet meer teruglopen. We gaan systematisch bedreigde flora 
en fauna uit de gevarenzone halen.  

• Het beheer van het gemeentelijke groen stemmen we af op natuurontwikkeling en op de 
bescherming van dieren en hun leefgebieden. We stimuleren biodiversiteit, ook in een stedelijke 
ruimte.  

• Algemeen toegankelijke plekken die nu van beton of steen zijn, willen we vergroenen. Om te 
beginnen met het planten van bomen op de Markt waar dat kan, zoals op het snijpunt van 
zichtlijnen.  

• Bij nieuwbouw en herstructureringsplannen investeren we meer geld en ruimte voor groen en 
plannen moeten voldoen aan een 'groen'-norm. 

• De Bossche Groenen willen groene oases op plekken in de stad waar nu weinig tot geen groen 
is: groene eilandjes van 100 m2 met struiken, bomen, planten, bloemen die insecten en andere 
dieren aantrekken door het aanplanten van vruchtdragende soorten.  

• Buurtbewoners die gezamenlijk hun straat/buurt willen vergroenen, komen in aanmerking voor 
ondersteuning en subsidie.  

• Voor kinderen komen er ruige speelplaatsen (avonturenspeelplaats), een wilde 
natuurspeelplaats - met ‘scharrelbosjes’ - waar een kind zelf met fantasie kan spelen en de 
natuur kan ontdekken.  

• Er komt een ecologisch beheerplan voor de parken, bermen en oevers.  

• Bij nieuwe projecten worden (monumentale) bomen en groen ingepast.  

• Waardevolle landschapselementen willen we behouden.  

• Om de leefgebieden van dieren te vergroten, creëren we verbindingen (ecologische 
verbindingszones/ faunapassages) tussen natuurgebieden.  



 
 

 

 
 

Leefkwaliteit  

 
De menselijke schaal, daar kiezen de Bossche Groenen voor. We kiezen voor 
kleinschaligheid en niet voor het grote systeemdenken. Maak het kleiner, dichter bij 
huis. Daarom geen monoculturen meer, maar wijken waar wonen, werken en leven bij 
elkaar gebracht worden. 
  

De Bossche Groenen willen een leefbaar en duurzaam Den Bosch. Leefbaar door een gevarieerde 
samenstelling van de woningvoorraad en door prettige, veilige openbare ruimtes waar jong en oud 
graag vertoeven. Duurzaam door energiezuinig en klimaatneutraal te bouwen met de mogelijkheid om 
de functies van gebouwen aan te passen.  

Het verdichtingsbeleid betekent niet alleen maar zoveel mogelijk woningen bouwen. Het betekent ook 
dat de openbare ruimte, het groen en de speelruimte voor kinderen logisch in elkaar passen. 

De Bossche Groenen kiezen voor een gevarieerde woningvoorraad die bestaat uit zowel huur- als 
koopwoningen, in zowel het dure als goedkope segment. Als het aan De Bossche Groenen ligt blijft de 
woningvoorraad gevarieerd. De Bossche Groenen vinden dat er geïnvesteerd moet worden in behoud 
en nieuwbouw van grondgebonden woningen.  
 
Programmapunten:  

• De Bossche Groenen willen het werken dichter bij het wonen brengen en wil kleinschalige 
bedrijvigheid in woonwijken stimuleren. 

• De Bossche Groenen willen dat tenminste 40 % van de nieuwbouw sociale woningbouw omvat.  

• De kwaliteit van de leefomgeving, groen en speelruimte voor kinderen gaan een geïntegreerd 
onderdeel vormen van bouwplannen.  

• Bij onderhandelingen over projecten tussen gemeente, projectontwikkelaars en corporaties 
dient een hoge en groene kwaliteit van de openbare ruimte uitgangspunt te zijn en geen 
sluitpost. 

• We zijn voorstander van hostels in woonwijken mits goed inpasbaar en niet te dominant in de 
wijk. Er moet gekeken worden naar alternatieven voor de geplande hostels op Zuid en Hintham. 
In de toekomst moeten hostels worden opgenomen in nieuw te ontwikkelen wijken. 

• De Bossche Groenen zijn voor uitbreiding van grondgebonden woningen. Er is een overschot 
aan appartementen in de stad. De geplande hoogbouw aan de IJzeren Vrouw moet vervangen 
worden door grondgebonden woningen.  

• Bij herstructurering van oude wijken heeft renovatie van de woningen de voorkeur boven 
nieuwbouw. 



 
 

 

 
 

Dierenwelzijn  

 
De Bossche Groenen vinden dat de gemeente een taak heeft op het gebied van dierenwelzijn. In een 
sociale stad voelen mens en dier zich prettig. Hieruit volgt dat onze gemeente aandacht dient te 
besteden aan dierenwelzijn.  
 
Er zijn veel instanties die de controle op het houden en verzorgen van dieren onder handen hebben. 
Zelfs met handhaving: denk aan de Dierenbescherming en de Landelijke Inspectie Dienst. Ook zoeken 
inwoners contact met de gemeente met vragen over bijvoorbeeld zwerfdieren, ‘plaagdieren’ en 
bijenzwermen. De Bossche Groenen vinden het noodzakelijk dat in onze stad een advies- en 
informatiepunt komt, waar kennis gebundeld wordt.  
 
De komende raadsperiode gaan De Bossche Groenen zich hard maken voor een verantwoorde opvang 
van zwerfdieren. Een modern dierenasiel is een must. Andere aandachtspunten zijn bescherming van 
kleine leefgebieden van 'bedreigde' diersoorten, het beheersen van zogenaamde plaagdieren, het 
controleren van verwilderde dieren. De beleidsplannen voor onderhoud van parken en waterkanten 
moet ook diervriendelijk zijn. 

Gespecialiseerde organisaties, zoals het dierenasiel en de dierenambulance dienen sterker 
ondersteund te worden door voldoende subsidie en faciliteiten beschikbaar te stellen. De 
Dierenbescherming kan een belangrijke adviesfunctie vervullen. 

Hondenbezit draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen. De Bossche Groenen vinden dat 
het bezit van een hond ook voor mensen met smalle beurs toegankelijk moet zijn. Omdat 
hondenbelasting geen doelbelasting is maar als algemeen dekkingsmiddel wordt gebruikt, ontbreekt de 
rechtvaardigingsgrond om hondenbezitters meer te laten bijdragen aan het algemeen belang dan niet-
hondenbezitters.  
 
Programmapunten:  

• De gemeente zorgt voor goede voorlichting over dierenwelzijn: er komt een centraal informatie- 
en adviespunt voor dierenwelzijn. Daar weet men afhankelijk van wensen, snel de weg te 
vinden naar: Dierenbescherming, Dierenambulance, Vogelopvang, Kinderboerderij etc. 

• De dierenparken en kinderboerderijen verdienen (financiële) ondersteuning van de gemeente.  

• De gemeente zorgt voor een adequate opvang van zwervende en in beslag genomen 
verwaarloosde dieren en steunt het dierenasiel financieel.  

• De Bossche Groenen willen een verbod op circussen met wilde dieren.  

• De gemeente stimuleert in de stedelijke woonomgeving de mogelijkheden voor nestplekken en 
broedgelegenheid voor vogels (de aanleg van dichte hagen, nestkasten, zwaluwtorens, 
toepassing van de vogelvide onder daken).  

• De Bossche Groenen zijn voor afschaffing van de hondenbelasting.  
 



 
 

 

 
 

Mensen 

Mensen en samenleving  

 
De Bossche Groenen staan voor een open, pluriforme samenleving waarin iedereen 
een zo groot mogelijke vrijheid heeft om te participeren en zich te ontplooien zonder 
geweld, discriminatie, racisme, seksisme of andere vormen van onderdrukking. Bij 
gelijke rechten en kansen hoort ook de plicht om vrijheid, opvattingen, manier van 
leven en meningen van anderen te respecteren.  

 
In het kader van Den Bosch Millennium Gemeente staan De Bossche Groenen voor internationale 
solidariteit, Fair Trade en sociale rechtvaardigheid in een wereld zonder honger.  De gemeente vormt 
hierbij een onmisbare schakel op lokaal niveau door zichzelf en haar inwoners aan te moedigen 
bijdragen te leveren aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld onder andere door 
een duurzaam inkoopbeleid.  

 
Programmapunten:  

• De Bossche Groenen willen organisaties blijven ondersteunen die investeren in structureel 
terugkerende activiteiten en laagdrempelige ontmoetingsruimten voor diverse groepen.  

• De Bossche Groenen willen draagvlak creëren voor initiatieven en activiteiten van burgers.  

• De Bossche Groenen wil dat gemeente Den Bosch zélf, en via subsidies maatschappelijke 
organisaties (inclusief culturele instellingen) stimuleert werk te maken van diversiteit.  

• De gemeente treedt op tegen intolerantie en discriminatie.  

• Den Bosch ontwikkelt nieuwe initiatieven die de uitwerking van de Millenniumdoelen 
ondersteunen. 

• De gemeente Den Bosch wordt een Fair Trade Gemeente. 

Veiligheid  

 
De Bossche Groenen vinden dat iedereen, jong en oud zich veilig moeten kunnen voelen in de stad. 
 
Kinderen komen te weinig op straat. Door druk verkeer en vol geparkeerde straten is buiten spelen voor 
kinderen in veel gevallen onaantrekkelijk en onveilig. Hierdoor missen ze kansen voor spontane 
ontmoetingen en ontdekkingen. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen en fietsen zonder gevaar 
voor eigen leven. De Bossche Groenen willen de straat teruggeven aan de kinderen door auto`s waar 
mogelijk te weren.  
 
Ook willen De Bossche Groenen het aanleggen van nieuwe fietspaden en 30 km-gebieden verder 
stimuleren en het gebruik van de auto door winkelend publiek in woon- en verblijfsgebieden 
ontmoedigen. Bij herinrichting van verkeerspleinen willen wij nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid 
van fietsers en voetgangers. Wij willen verkeersplannen hierop toetsen.  
 
Een goed horecabeleid is voor de uitgaansuren hard nodig. De Bossche Groenen pleiten daarom voor 
het vrijgeven van de sluitingstijden om spreiding van het uitgaanspubliek te realiseren met als doel het 



 
 

 

 
 

uitgaansgeweld tegen te gaan. Cameratoezicht is ongewenst, want dit tast de privacy aan en moet 
daarom tot een uiterste minimum worden beperkt.  
 
De Bossche Groenen pleiten voor een experiment om ook de aanbodkant van softdrugs te legaliseren 
en reguleren. De productie op 'zolderkamertjes' leidt tot gevaarlijke situaties.  
 
Programmapunten:  

• Wij leggen meer veilige en uitdagende speelplekken aan voor kinderen op straat.  

• Een ‘kindertoets’ wordt een vast onderdeel in de plannen voor de inrichting van de openbare 
ruimte.  

• De wijkagent komt terug in de wijk, want daar hoort hij thuis. 

• In de directe omgeving van scholen zorgt de gemeente voor een veilige verkeerssituatie.  

• De Bossche Groenen willen door het vrijgeven van de horecasluitingstijden het uitgaansgeweld 
terugdringen.  

Kunst & Cultuur  

 
Kunst, cultuur en verenigingsleven hebben als cement van onze samenleving een enorme waarde, 
doordat ze het leven stimuleren, inspireren en verrijken. Een bloeiend kunstklimaat draagt bij aan een 
vitale en creatieve Bossche samenleving. De Bossche Groenen willen het culturele aanbod in Den 
Bosch versterken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hier aan deelnemen. Uitgaven voor 
kunst en cultuur zijn nimmer sluitstuk van de begroting of afhankelijk van de economische ontwikkeling.  
 
Amateurkunst in Den Bosch is naast de professionele kunst van groot belang. Duizenden inwoners van 
jong tot oud houden zich bezig met toneel, beeldende vorming, muziek, zang en dans. Met 
broedplaatsen voor cultuur, voldoende ateliers, oefenruimtes voor muzikanten en opdrachten voor 
beeldend kunstenaars stimuleert de gemeente een goed kunstklimaat.  

Het Paleiskwartier krijgt met het Theater in het Paleiskwartier, uitgaansgelegenheden en bioscoop een 
culturele uitgaansbestemming. Ook het SM’s vervult een belangrijke rol in het Paleiskwartier. Met een 
overkapte wandel- en fietsbrug over het spoor wordt het Paleiskwartier via de Vughterstraat met de 
historische binnenstad verbonden waardoor de aansluiting met de oude binnenstad aanmerkelijk zal 
verbeteren.  

Programmapunten:  

• Het SM`s blijft in het Paleiskwartier en de museumtuin wordt in de oude staat terug gebracht. 

• De Bossche Groenen willen nu eindelijk een volwaardig cultureel jongerencentrum in Kop van 
het Zand. 

• De gemeente stimuleert en subsidieert jongeren- en muziekfestivals. 

• De Bossche groenen verplaatsen het Theater aan de Parade naar het Paleiskwartier.  

• Kunstenaars vervullen een belangrijke rol in een stad. De Bossche Groenen vinden dat ateliers 
beschikbaar en betaalbaar moeten blijven. De ateliers in het Willem II gebouw moeten blijven 
bestaan.   

• Ondersteuning van amateurkunstbeoefening voor mensen met een smalle beurs. 



 
 

 

 
 

Sport  

 
De Bossche Groenen willen met name sportdeelname stimuleren van groepen die nu te weinig aan 
sport doen. Sporten is gezond, ontspant lichaam en geest, socialiseert, integreert, verbroedert, is leuk 
en zorgt voor gewichtsbeheersing. De Bossche Groenen willen dit bevorderen door iedereen de 
mogelijkheid te geven om te sporten. Veel inwoners weten zelf de weg naar commerciële 
sportaanbieders of sportverenigingen te vinden. Maar lang niet iedereen sport of beweegt in voldoende 
mate.  
 
Programmapunten:  

• De Bossche Groenen willen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.  

• De Bossche Groenen willen sportprogramma's voor kinderen in achterstandsituaties en 
kinderen met overgewicht.  

• Scholen gaan in samenwerking met sportverenigingen sport aanbieden als naschoolse 
activiteit. Zwemles moet terug op de basisschool. 

• Gratis sportstrippenkaart voor kinderen tot 14 jaar om te proeven aan verschillende sporten. 

• De Bossche groenen willen aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in en rond de stad. 
 



 
 

 

 
 

Economie en Onderwijs  

Economie en sociaal beleid  

De Bossche Groenen staan voor de ontwikkeling van een groene en duurzame 
Bossche economie. Goed voor de werkgelegenheid én de leefbaarheid van de stad. 
Economische dynamiek wordt primair bepaald door factoren als goed 
ondernemerschap en innovatievermogen. De Bossche Groenen willen niet enkel 
wachten op initiatieven van ondernemers. De Bossche Groenen willen ondernemers 

actief steunen met praktische faciliteiten in de vorm van voldoende (starters)ruimte, goede 
bereikbaarheid van de stad door modern openbaar vervoer en een vitale en flexibele arbeidsmarkt.  

Een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving, goede sport- en sociale, culturele voorzieningen 
zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat. Om deze innovatie te realiseren willen De Bossche Groenen 
in de Kop van het Zand een wijk realiseren waar kunst, creatieve beroepen en technologische bedrijven 
bij elkaar komen en zo een kruisbestuiving realiseren als impuls voor de stad  Het Kop van het Zand 
wordt een culturele broedplaats in combinatie met innovatieve en creatieve bedrijvigheid.  

De Bossche Groenen zijn voor arbeidsparticipatie of een andere vorm van maatschappelijke activering 
van haar inwoners. Dit kan zijn in de vorm van vrijwilligerswerk en/of betaald werk. 
 
Programmapunten:  

• De Bossche Groenen willen van de Kop van het Zand een wijk met kunst en innovatieve 
bedrijvigheid realiseren.  

• De Bossche Groenen willen het werken dichter bij het wonen brengen en wil kleinschalige 
bedrijvigheid in woonwijken stimuleren. 

• De Bossche Groenen willen de middenstand meer ruimte bieden, door  waren voor de 
winkelruimte uit te kunnen stallen, het uitbreiden van  terrassen en dergelijke. Dit wordt 
gerealiseerd door het (selectief) afsluiten van straten voor het gemotoriseerd verkeer. 

• Revitalisering van bestaande (oude) bedrijfsterreinen vóórdat nieuwe bedrijfsterreinen ten koste 
van schaarse open ruimte worden aangelegd; 

• Wij nemen maatregelen om langdurige leegstand van kantoor en winkelpanden in de 
binnenstad te voorkomen, en ondernemers te stimuleren om etages boven winkels in de 
binnenstad geschikt te maken voor starters en studenten. Tijdelijke bewoning van leegstaande 
panden dient te worden gestimuleerd.  

• Elke werkzoekende krijgt een coach die het overzicht heeft over alle processen en ook het 
contactpunt is voor de diverse instellingen, zoals onderwijs, maatschappelijk werk, 
woningcorporatie, welzijnswerk.  

• Werkzoekenden die vanuit een uitkering een bedrijf willen beginnen, krijgen daarbij advies en 
zonodig financiële ondersteuning.  

• Voor de minima dient de wirwar aan regeltjes, subsidies en diverse beschikbare geldpotjes te 
worden vereenvoudigd en duidelijk te worden gecommuniceerd; 

• De Bossche Groenen willen nieuwe stimulerende regelingen voor mensen met een handicap en 
actieve ondersteuning voor mantelzorgers.  



 
 

 

 
 

Onderwijs  

 
De Bossche Groenen willen onderwijs dat voor iedereen, ongeacht herkomst, sekse of sociale 
achtergrond optimale kansen biedt om zich breed en maximaal te ontplooien. De Bossche Groenen 
omarmen de ‘Brede Bossche School’-gedachte. Volgens dit concept werken de scholen actief samen 
met welzijn- en zorginstellingen, culturele en sportverenigingen.  
 
De Bossche Groenen willen zich hardmaken om een universiteit naar de stad toe te halen met moderne 
toekomstgerichte faculteiten zoals informatica, milieukunde en kunst- en cultuurwetenschappen. Ook de 
kunstacademie verdient een blijvende plek in de stad.  
 
Om zoveel mogelijk jongeren naar passend werk toe te leiden, spant de gemeente zich in om scholen 
en bedrijven met elkaar in contact te brengen om zoveel mogelijk leerwerk- en stageplekken te creëren. 
Dit geldt in het bijzonder voor het vmbo. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat de luchtkwaliteit invloed heeft op de leerprestaties. In schoolgebouwen 
zorgt de gemeente voor een goede klimaatbeheersing. De gemeente moet alle scholen controleren op 
luchtkwaliteit. Waar nodig moeten klimaatbeheersende maatregelen worden getroffen. 
 
Programmapunten:  

• Milieu, schooltuin en schoolzwemmen komen standaard in het lesprogramma van de 
basisscholen. De gemeente creëert ruimte voor nieuwe schooltuinen, waar kinderen zelf 
groenten, bloemen en kruiden leren kweken. 

• De gemeente maakt werk van het creëren van leerwerk- en stageplekken.  

• Ouders worden aangemoedigd hun kind per fiets of lopend naar school te brengen i.p.v. met de 
auto. 

• Scholen worden gecontroleerd op asbesthoudende materialen, binnenhuisklimaat, en ligging 
t.o.v. doorgaande wegen. Scholen die te dicht op drukke doorgaande wegen staan worden 
verkeerswerende maatregelen getroffen of worden verplaatst. 
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