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Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 

- Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen (LHR) heeft haar twee zetels behouden. Maar er is 
een zeer versplinterde raad gekomen. Dat vraagt van alle partijen de nodige prudentie om een 
slagveld te voorkomen. In de Bossche raad is een cultuur van samenwerking waarin ruimte is 
voor politieke verschillen en debat waarin de partijen klare wijn schenken. Dat is een groot 
goed. Dat zal doorgetrokken moeten worden in de nieuwe raad. 

- De zittende coalitie heeft haar meerderheid verloren. Binnen de coalitie is sprake geweest van 
spanningen. Die zijn met deze uitslag niet weg. In een collegeakkoord zullen gelet op deze 
spanningen maar meer nog kijkende naar de op ons af komende bezuinigingsopgave heldere 
niet voor tweeërlei uitleg uitspraken moeten worden gedaan; 

- De verkiezingsuitslag met nieuwe meerderheden zal recht gedaan moeten worden. 
 

Ambities en problemen 
’s-Hertogenbosch heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Het culturele voorzieningenaanbod is 
verrijkt. De winst van de afgelopen jaren moet verzilverd worden. Maar de huidige financiële situatie 
geeft geen ruimte voor nieuwe voorzieningen. Dat betekent dat voor een (ver)nieuw(d) Theater aan de 
Parade voorlopig geen geld is. 
De financiële situatie mag echter niet leiden tot stilstand. Er moet geïnvesteerd worden, bijv. in het 
doortrekken van de Parallelweg. Dat plan is een absolute noodzaak om de binnenstad bereikbaar te 
houden. Zo’n plan heeft hogere prioriteit dan een Theater. Daarvoor moet eerst een goede 
inhoudelijke discussie gevoerd worden over wat we in onze stad aan podiumaanbod willen. 
 
De meerderheid voor de parkeergarage Hekellaan in de raad is verdwenen. Dat betekent dat de 
nieuwe collegepartijen, als met dit plan wordt doorgegaan, nadrukkelijk iets uit te leggen hebben. 
 
De gemeente komt voor grote bezuinigingen te staan. Dat betekent pijnlijke keuzes. Daarmee niet 
wachten maar nu helderheid geven waar die ombuigingen gezocht worden. LHR kijkt daarbij 
nadrukkelijk ook naar subsidies en organisaties. Als voorbeeld noemt zij het Bureau Sociaal 
Raadslieden. Toen nodig maar nu is er een landelijk netwerk van juridische loketten ontstaan. Vraag is 
dan of BSR nog nodig is. Op welzijnsterrein is sprake van een fragmentatie aan activiteiten met 
doublures. Maar ook het armoedebeleid en de zorg ontkomen er niet aan dat gesneden wordt. De 
gemeente moet terug naar de kern, op orde maar geen franje. In een collegeakkoord moeten heldere 
afspraken gemaakt worden over de lastenontwikkeling voor de burger.  
 
Op het niveau van het basisonderwijs zien we een algemene trend van lager niveau van taal- en 
rekenonderwijs. De opgave voor de werkers in het onderwijs is met de jaren zwaarder geworden. Geef 
deze werkers meer ruimte om hun werk goed te doen. Wij kiezen voor versterking van het 
basisonderwijs niet door er weer nieuwe projecten rondom heen te organiseren, maar extra 
gemeentelijke middelen beschikbaar te stellen en de werkers te laten bepalen hoe deze aan te 
wenden uiteraard gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. Een dergelijke diepte investering kan 
later veel reparatiegeld voorkomen. 
 
Het veiligheidsbeleid is ook wat betreft LHR een prioriteit waarbij het de kunst is de “motor” van de 
criminaliteit stil te leggen. De goeden en kwaadwillenden scheiden is daarbij van essentieel belang. 
 
Het GZG-masterplan is afgetikt in de raad. Het is aan de gemeente om te zorgen voor een goede 
bereikbaarheid. Ook het SM’s in het Museumkwartier is in die zin een gelopen race. Maar het 
vraagstuk van de exploitatie is nog niet opgelost. Die budgetproblematiek kan het gemeentebestuur 
dwingen om nog eens indringend te kijken naar de organisatiestructuur en het al of niet doortrekken 
van het plan. 
 
Nieuw college/collegeakkoord 
LHR vindt een voortzetting van de huidige coalitie aangevuld met een vijfde partij niet uitgesloten 
maar zou zeker niet als eerste optie beproefd moeten worden. Zij vindt dat in het college de lokale 



partijen een stevige plaats moeten krijgen.  Een denkbare variant zou dan zijn VVD, CDA, PvdA en 
deelname van lokale partijen. Daarbij is Bosch Belang als vierde partij van ’s-Hertogenbosch 
nadrukkelijk in beeld wat betreft LHR. LHR is samen met Stadspartij Knillis bereid om met een 
wethouder aan een college deel te nemen. 
 
Het huidige collegeakkoord is daarvoor geen basis. Niet alleen de toon moet veranderen maar het is 
ook geen heldere tekst, het zal in haar keuzes ondubbelzinniger moeten zijn. Daarbij is het financiële 
beleid inclusief het beleid inzake de nullijn voor de woonlasten van essentieel belang voor LHR.  
 


