
Verslag gesprek Stadspartij Knillis-informateur, 10 maart, 20.00 uur 
 
Namens Stadspartij Knillis: P. Masselink 
 
Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 

- Het resultaat voor de Stadspartij is ondanks een constructieve bijdrage aan vier jaar 
gemeentebestuur teleurstellend. In de afgelopen periode is intensief samengewerkt met LHR. 
Om juridisch-organisatorische redenen kon niet tijdig gekomen worden tot een fusie. Er was 
wel sprake van een lijstverbinding. 

- De zittende coalitie heeft haar meerderheid verloren. 
 

Ambities en problemen 
De ambitie is om nog sterker te worden op de sterke punten van de stad. Het sterkste punt is de 
cultuur-historie. We moeten de historische binnenstad respecteren. Dat betekent bijv. dat daarbinnen 
geen plaats is voor een groot nieuw theater. De binnenstad is nu al erg vol en belast en kan daarom 
geen nieuwe functies meer aan. Daarom heeft de Stadspartij Knillis de idee van het Plein der Lusten 
dicht tegen de binnenstad aan gelanceerd. Aan dat plein moet ruimte gegeven worden aan derden om 
voorzieningen in de sfeer van ontmoeten en recreëren te ontwikkelen. Daar zou dan ook een nieuw 
theater kunnen passen. Geef daar ruimte aan creatieve ideeën. 
 
De parkeergarage Hekellaan kan en mag geen doorgang vinden, zowel vanwege de ligging als 
vanwege de omvang (overigens is de meerderheid daarvoor weggevallen). Voor de Stadspartij is dit 
onderwerp eventueel een breekpunt in de collegeonderhandelingen. Stadspartij Knillis zet ook 
vraagtekens bij het parkeren in het GZG-masterplan. Dat kan ook elders, bijv. aan de kop van het 
Zand. Niet de komst van een groot warenhuis is bepalend maar een afgewogen ontwikkeling van het 
gebied. Stadspartij Knillis pleit voor een fasegewijze ontwikkeling van het gebied in plaats van 
kaalslag en opnieuw beginnen. Begin met renovatie/restauratie van de te behouden monumenten 
voor winkels en wonen. Laat een groot deel van de huidige bebouwing nog staan voor tijdelijke 
woonvoorzieningen en laat vervolgens binnen die situatie ideeën rijpen voor de toekomst. Maar blijf bij 
alle plannen binnen de maatvoering van de stad.  
 
In de afgelopen jaren is meer accent komen te liggen op energiebesparing en cultuur (bijv. 
ontwikkeling De Gruyterfabriek). Voor Stadspartij Knillis is er voorlopig nog geen plaats voor een 
besluit over een nieuw theater. Een theater voor grootschalige producties is op zich belangrijk binnen 
het culturele aanbod. Maar er moet eerst plan worden ontwikkeld voor de toekomst van TaP vanuit de 
vraagstelling wat er voor onze stad nodig is. Uitvoering daarvan ligt voor Stadspartij Knillis niet in deze 
collegeperiode. En zoals al aangegeven is de locatie voor een nieuw theater nog geheel open. 
Wat betreft het milieubeleid wil de Stadspartij een zwaardere ambitie dan klimaat-neutraal in 2040. 
 
Stadspartij Knillis wil leefbare wijken met ruimte voor spelen en ontmoeten en waar parkeren om die 
ruimte te scheppen wordt geconcentreerd in kleine (volautomatische) parkeergarages. 
 
Het hostelbeleid is voor de Stadspartij niet aanvaardbaar. De raad heeft de consequenties van de 
door hem aangenomen randvoorwaarden in de uitwerking in de praktijk niet voorzien. Dat was voor de 
Stadspartij Knillis reden om het genomen besluit open te breken. Voor de zwaarste categorieën van 
de doelgroep moet een woonlocatie gevonden worden buiten de wijken, bijv. op Coudewater. Die 
groep, zo zeggen ook psychiaters, is niet houdbaar in een woonwijk. Voor de categorie 2 en 3 moet 
uitgegaan worden van kleinere eenheden aan de rand van de wijken. Voor een kleine groep kan 
doorgroei mogelijk zijn  naar kleine  wooneenheden . Stadspartij Knillis is bereid daarvoor te betalen in 
de exploitatie. 
 
Op het gebied van de ombuigingen wil de Stadspartij naar heldere kaders. Er moet teruggegaan 
worden naar de kerntaken. De gemeente moet geen inkomensbeleid voeren. Detailregelingen met 
allerlei uitzonderingen zijn uit den boze. Denkbaar is om alle zorg in een wijk aan een hand uit te 
besteden. Investeren kan, maar niet in combinatie met nieuwe of hogere exploitatielasten. 
Investeringen op het gebied van energiemaatregelen die leiden tot lagere exploitatielasten hebben 
prioriteit. Zo kan Stadspartij Knillis zich ook goed voorstellen dat extra geïnvesteerd wordt in de 
kwaliteit van het rioleringsstelsel in combinatie met de herinrichting van de woonomgeving. Dat levert 
lagere kosten op voor de komende jaren en kan op termijn doorwerken in lagere lasten voor de 
burger.  



Nieuw college/collegeakkoord 
Stadspartij vindt een voortzetting van de huidige coalitie aangevuld met een vijfde partij een haalbare 
variant. Stadspartij Knillis is bereid om samen met LHR met Paul Kagie als wethouder aan dat college 
deel te nemen. Beide partijen hebben de afgelopen jaren constructief samengewerkt en zetten die lijn 
ook in de nieuwe raad door. Als een van de huidige coalitiepartijen zich zou terugtrekken uit de 
onderhandelingen dan gaat de voorkeur van de Stadspartij eerder uit naar Rosmalens Belang dan 
naar Bosch Belang als het gaat om de vijfde partij. Vraag is dan wel of in zo’n samenstelling sprake is 
van voldoende stabiliteit. Stadspartij Knillis sluit geen partijen uit maar vindt een combinatie met Trots 
niet voor de hand liggen 


