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Namens Bossche Groenen: mw. J.Hendrickx, H. Boons 
 
 
Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 

- De Bossche Groenen (BG) zijn uiteindelijk blij met de uitslag. In een te korte tijd moest met 
een eigen politiek geluid op basis van lokale issues campagne worden gevoerd. Dat is goed 
gegaan. BG had gehoopt op twee zetels maar is tevreden met dit resultaat.  
 

Ambities en problemen 
Op zich gaat het goed met de stad. Economisch en qua bedrijvigheid is de stad op orde. De kracht 
van de stad zit in de kwaliteit en diversiteit. Dat is een goede basis voor de toekomst. Maar het kan in 
de visie van BG allemaal nog wat groener. In de wijken, parken moet meer aandacht uitgaan naar de 
kwaliteit van de inrichting en het onderhoud. Ook wil BG werken aan het versterken van het informele 
(dorpse) karakter binnen de wijken. Bij bouwen in de binnenstad moet veel meer rekening gehouden 
worden met de schaal van dat gebied. Dat betekent dat er geen ruimte is voor grootschalige 
(culturele) voorzieningen. Die kunnen veel beter gerealiseerd worden in het Paleiskwartier. Op zich 
had BG het SM’s daar graag gehouden maar de realiteit is anders. In het algemeen neemt het 
draagvlak voor inbreiden van woningen en voorzieningen af. Er zijn woningen nodig maar daarbij zou 
meer gekeken moeten worden naar de kwaliteit en minder naar de kwantiteit. Op dit moment is sprake 
van een eenzijdige woningontwikkeling met een zwaartepunt bij appartementen.  
 
BG is absoluut tegen de parkeergarage aan de Hekellaan. Zij had liever gezien dat met de 
ondernemers was gedacht over en gewerkt aan andere manieren om de binnenstad te bereiken. BG 
wil nog meer inzetten op de auto’s aan de rand van de stad en hoogwaardige vervoersverbindingen 
met de binnenstad. Als BG zou worden uitgenodigd voor collegeonderhandelingen  dan is wat haar 
betreft het doorgaan van deze garage een breekpunt. Overigens is er ook geen meerderheid meer 
voor deze garage. BG vindt dat dat tot uitdrukking moet komen in de samenstelling van het college en 
dat van de grootste partij mag worden verwacht dat zij daarmee rekening houdt.  
 
BG is niet tegen een investering in het theater. Maar als gekomen wordt tot een nieuw theater dan 
moet dat in het Paleiskwartier komen. 
 
De gemeente ontkomt niet aan ingrijpende bezuinigingen. Dat betekent dat gesneden moet worden in 
het takenpakket. Daarnaast moet gekeken worden naar de omvang en efficiency van de ambtelijke 
organisatie. Investeringen, zoals herinrichting Parade, moeten worden getemporiseerd. Het SM’s kan 
in het Palieskwartier blijven waardoor alsnog afgezien wordt van de bouw van de vleugel in de tuin. 
De uitbreiding van het Noordbrabants Museum kan wel doorgaan. Grote investeringen die leiden tot 
nieuwe of hogere kapitaallasten moeten worden uitgesteld. Er moet wel geld vrijgemaakt worden voor 
verhoging van de groene kwaliteit en voor investeringen in energiebesparing, met name bij 
accommodaties die gebruikt worden door gesubsidieerde organisaties en verenigingen. Dat leidt daar 
tot lagere lasten. 
 
BG staat op zich achter de door de raad geaccordeerde uitgangspunten voor de hostels maar vindt de 
nu beoogde omvang van de eenheden te groot. Naast het creëren van meer draagvlak moet ook 
gekomen worden tot kleinschaligere voorzieningen. BG is bereid om daar als het nodig is de 
haalbaarheid gemeentelijk geld in te stoppen. 
 
Nieuw college/collegeakkoord 
BG vindt dat de verkiezingsuitslag en het wegvallen van steun voor de parkeergarage Hekellaan tot 
uidrukking moet komen in de collegesamenstelling. Dit leidt niet tot een automatische voortzetting van 
het huidige college aangevuld met een vijfde partij. Het huidige college heeft in zeteltal verloren en er 
zijn duidelijke winnaars, zoals D66, Trots, VVD en Bossche Groenen. GL heeft in haar ogen niet 
gewonnen maar juist een zetel verspeeld. Er bestaan ook wezenlijke verschillen van inzicht tussen BG 
en GL.  
Het is tijd voor een nieuwe politiek en een andere aanpak. BG pleit er dan ook voor dat de VVD eerst 
met de winnaars en een paar andere partijen gaat praten over collegevorming waarbij de kleinere 
partijen hun gedoogsteun uitspreken voor een inhoudelijk programma en gezamenlijk een of meer 



wethouders leveren. Pas als dat niet lukt zou teruggegrepen moeten worden op continuering van het 
huidige college plus een vijfde. 


