
Sociaal beleid van Stadspartij Knillis - Stadspartij Knillis  

Voor Stadspartij Knillis is uitgangspunt voor het sociale beleid dat de gemeente niet minimalistisch 
handelt naar de letter van wet en regelingen maar vooral naar de geest. Hier moet Kwaliteit voor de 
burger voorop staan. 

De gemeenten krijgen steeds meer uitvoerende taken op het gebied van de zorg. Allereerst moet de 
gemeente ervoor zorgen dat iedereen die een beroep doet op sociale en maatschappelijke 
ondersteuning met maar één contactpersoon te maken heeft. Deze contactpersoon moet binnen de 
organisaties voor de betreffende burgers zorgen voor afstemming van het totale noodzakelijke hulp en 
ondersteuningspakket.  

Onze ambtenaren dienen door medici afgegeven indicaties voor voorzieningen te respecteren en 
kunnen zich richten op de kwaliteit van die voorzieningen en de snelheid waarmee deze verleend 
kunnen worden.  

Omdat Stadspartij Knillis vindt dat sociale en maatschappelijke ondersteuning voor iedereen ook 
letterlijk makkelijk bereikbaar moet zijn dienen er in iedere wijk maatschappelijke dienstencentra te 
worden gesticht. In dergelijke dienstencentra moeten vanwege de ambitie, alle dienstverlening via een 
contactpersoon afstemmen, ook niet gemeentelijke maatschapelijke organisaties hun intrek nemen. 
Moderne telecommunicatie ondervangt de mogelijke nadelen van dislocatie. 

Het is voor Stadspartij Knillis onaanvaardbaar dat de gemeente meer oog heeft voor de strikte 
toepassing van landelijke regels. Deze leiden tot onmenselijke uitwassen en inhumane behandeling 
van bepaalde inwoners. Het individu, in zijn specifieke omgeving, moet uitgangspunt zijn en blijven. 
Voor de Stadspartij Knillis is de gemeente dan ook eveneens verantwoordelijk voor de ondersteuning 
aan zogenaamde uitgeprocedeerde asielzoekers.  

Voor daklozen dient de gemeente zich zodanig intensief en omvattend extra in te spannen dat 
enerzijds een aanzet wordt gegeven tot hun daadwerkelijke resocialisering en anderzijds de hinder die 
zij nu veroorzaken structureel wordt ingedamd. Daarbij hoeft de gemeente onorthodoxe werkwijzen 
niet te schuwen.  

Voor Stadsprtij Knillis ligt de meerwaarde van een kwalitatief goed en omvattend gemeentelijk sociaal 
beleid vooral in de preventieve werking. Dat betekent dat wij niet alleen oog moeten hebben voor de 
kwantiteit van acute maatschappelijke problemen die moeten worden opgelost. (“de afrekenbare 
doelen”) Maar dat wij vooral een samenhangende visie moeten ontwikkelen én toepassen die de 
kwaliteit van de Bossche samenleving op dit punt versterkt. Het aantal, aard en omvang van sociale 
problemen worden zo in de toekomst voor een belangrijk deel voorkomen.  

Stadspartij Knillis is er een groot voorstander van dat de gemeente meer investeert in het geluk van 
zijn bewoners dan tot op heden op sociaal beleidsniveau merkbaar was.  

Ons sociale beleid wordt gekenmerkt door het leveren van kwaliteit, door het leveren van maatwerk en 
met het wegnemen van oorzaken van de problemen als uitgangspunt. 

In sommige gevallen kan zelfs het kwijtschelden of reduceren van gemeentelijke belastingen en 
heffingen al voldoende zijn om burgers te helpen hun zaken weer op de rails te krijgen. Dat vraagt niet 
zozeer om de uitvoering van rigide regels met stricte toetsingscriteria maar dat vereist om inleving en 
visie van zeer goed opgeleide, professionele gemeentelijke begeleiders en adviseurs.  

De politiek moet in hen en hun werk het volste vertrouwen kunnen hebben.  

Onder het sociaal beleid vat Stadspartij Knillis ook de opdracht de burgers meer te betrekken bij de 
maatschappij. Om de waarde van de vrijwilligers in de stad die op talloze plaatsen zorgen voor 
activiteiten en betrokkenheid bij mensen beter tot zijn recht te laten komen, streeft Stadspartij Knillis 
ernaar om ook voor hen een “organisatie ondersteuningspunt” op te zetten van waaruit allerlei formele 
kwesties die voor vrijwilligers van belang zijn zullen worden geregeld. (verzekeringen, 



belastingkwesties, administratieve hulp ed.) Op deze wijze kan de vrijwilliger al zijn aandacht en 
energie richten op het echte vrijwilligers werk. 

 

Bewegen… en nog eens bewegen! - Stadspartij Knillis 

Stadspartij Knillis is voorstander van bewegingsbeleid. Wat is dan bewegingsbeleid? Voor ons 
betekent dat het bevorderen van bewegen door de mens zelf! Daar hebben alle inwoners van de stad 
baat bij.  

Het begint in het dagelijks verkeer. Lopen en fietsen moet je als overheid bevorderen. Deze 
activiteiten liggen binnen handbereik van de meeste inwoners. Hoe kan de overheid hier vorm geven 
aan ‘bewegingsbeleid’? Een voorbeeld: De gemeente kan kiezen voor verkeersbeleid waarbij de 
fietser absolute voorrang krijgt op de automobilist. Daarbij is er natuurlijk alle aandacht voor goed 
onderhouden fietsroutes en voorzieningen. Zo dringt gezond bewegen door in het gewone dagelijkse 
leven.  

De sportverenigingen zorgen natuurlijk ook voor beweging van inwoners van de stad. Ons 
uitgangspunt daarbij is: topsport is een stimulans voor sporten op amateurniveau. Het een kan niet 
zonder het ander.  
De gemeentelijke overheid verlangt van de (semi-) professionele topclubs steeds vaker 
ondernemersschap en zelfredzaamheid. Wij vinden dat de gemeente zich zeer constructief moet 
opstellen bij het beoordelen en uitwerken van projecten waarin de topclubs samenwerken met het 
bedrijfsleven. Als we willen dat de clubs hun eigen broek op houden moeten we hen de ruimte bieden 
om te ondernemen. En daarbij past een faciliterende en ondersteunende rol van de overheid. 

In principe zijn de bekende volkssporten het ultieme middel om een forse bijdrage te leveren aan de 
integratie van mensen met verschillende culturele achtergronden. De gemeente moet besturen van 
alle clubs waar veel allochtonen (voetbal, krachtsport) extra steunen. Denk hierbij aan steun bij het 
uitvoeren van bestuurstaken, het werven van vrijwilligers, etc. etc. Ondersteuning bij de sportieve en 
sociale begeleiding in deze zin is een investering in de toekomst.  

Bijzondere eisen: 

• Schoolzwemmen terug als voorziening  

• De gemeente benut de topsportverenigingen in ‘s-Hertogenbosch (FC Den Bosch, Hockeyclub Den 
Bosch en Basketballclub EBBC) voor haar stadspromotie. En daarvoor ontvangen deze clubs dan 
een jaarlijkse subsidie  

• Sportstimulering richt zich actief op het bekend maken van jongeren met relatief onbekende sporten  

• De gemeente initieert een project waarbij voetbal en krachtsport worden benut als middel tot 
integratie (voorbeeld: GVAV Rapitidas in Groningen)  

• De gemeente moet ruimte maken voor sport op straat door de aanleg van jeu de boule terreintjes 
en sport- en spelgelegenheden voor kinderen  

• Sportstimulering voor bijzondere doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten  

• De stad moet spraakmakende evenementen zoals de het Tennistoernooi Rosmalen zo benutten 
dat het meer zijn dan spectaculaire eendagsvliegen. Ze moeten de kroon op het werk zijn van een 
algeheel doorleefde sportstimulering  

 

 

 

 



Echt openbaar Bestuur - Stadspartij Knillis 

In het duale stelsel komt de democratie pas echt tot volle bloei wanneer de gemeenteraad op een 
juiste manier en vooral tijdig de bevolking betrekt bij de voorbereiding van allerlei bouwplannen, 
beleidsstukken en projecten.  

Het gaat erom goed te weten wat de burger belangrijk vindt en waarom. Een bezwaarmaker is maar al 
te vaak ook een uitgesproken ervaringsdeskundige. Op basis van zijn informatie en suggesties kan de 
gemeenteraad gemotiveerd aangeven hoe met suggesties vanuit de bevolking wordt omgegaan. 
Een dergelijke werkwijze vereist het vermogen om suggesties ook inhoudelijk te kunnen beoordelen.  
Stadspartij Knillis is vanuit haar traditie voorstander van openbaarheid van bestuur en zo groot 
mogelijke betrokkenheid van de inwoner van de stad bij het bestuur. Wij stellen een groot vraagteken 
bij het zogeheten ‘wijkgericht werken’. Deze manier van werken lijkt meer uit de ambtelijke en 
bestuurlijke koker te zijn ontstaan dan dat ze aansluit op de wensen van al die mensen die al jaren 
actief zijn in hun wijk of buurt.  

 
Daarom:  

• Ruimte voor het burgerinitiatief. Bijvoorbeeld: Biedt burgers de ruimte punten in te dienen voor de 
agenda van de gemeenteraad  

• Ruimte voor het referendum. De afgelopen jaren was het gemeentebestuur uitgesproken 
afhoudend in het toestaan van referenda. Aan de organisatie van referenda werd al helemaal niet 
gedacht.  

• Een ander belangrijk bestuurlijk onderwerp is Rosmalen. Heeft de annexatie van 1996 gewerkt? In 
die tijd waren fusie en schaalvergroting gevleugelde begrippen. Ze zouden alles en nog wat 
oplossen. Maar is dat ook zo? Stadspartij Knillis wil een evaluatief referendum onder de inwoners 
van Rosmalen over de voor- en nadelen die met heeft ervaren na de samenvoeging. En daar hoort 
ook de vraag bij of die samenvoeging wel of niet moet worden gecontinueerd.  

 

Cultuur voor iedereen - Stadspartij Knillis 

Stadspartij Knillis stimuleert voor alles initiatieven vanuit organisaties om cultuur dichter bij de 
bevolking te brengen. Daarom is Stadspartij Knillis voorstander van ruimte voor 
kunstenaarsinitiatieven, laagdrempelige culturele voorzieningen in buurthuizen en 
amateurkunstbeoefening.  

Onze stad telt een aantal kleine podia. Ook hier geldt dat de (semi) professionele beoefenaars een 
voorbeeld en stimulans vormen voor de amateur.  
De gemeente moet de amateur faciliteren met oefenruimten en ook de onvermijdelijke en onmisbare 
carnavlasclubkes moeten letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om muziek te kunnen maken.  

Stadspartij Knillis vindt dat de mogelijkheden en status van de Willem II fabriek als industrieel 
archeologisch monument onbenut blijven. Momenteel is het gebruik door huurders ondoorzichtig en 
het gebruik als podiumlocatie is niet aansprekend. In overleg met organisaties en de huidige 
gebruikers moet er een beter concept en programmering worden opgezet.  

Wat betreft de subsidiering van culturele verenigingen moeten de regels bij aanvraag en 
verantwoording in overeenstemming worden gebracht met de omvang van de subsidies die aan kleine 
amateurgezelschappen wordt verleend.  

Het wordt meer en meer van belang de amateurgezelschappen in de stad te faciliteren met advies 
over verzekeringen, vrijwilligers administratie, contributie inning en beheer van bijvoorbeeld 
instrumenten. De vele kleine verengingen kunnen zo wat onafhankelijker worden van de enkele 
actieve bestuursleden.  



Het is meer van deze tijd om verenigingen en stichtingen aan te spreken op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en hen openlijk te vertrouwen dan hen te beperken in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden en ondernemerschap door het opleggen van strikte en rigide 
subsidieregels en voorwaarden.  

De gemeente moet bevorderen dat oudere vrijwilligers in culturele initiatieven die weinig kans maken 
op een nieuwe betaalde werkkring vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht.  

Op het gebied van cultuurhistorie heeft onze stad dankzij talloze vrijwilligers al een geweldige 
reputatie opgebouwd. Het realiseren van een vestingsmuseum in het Kruithuis zou hiervoor een extra 
stimulans betekenen.  

Stadspartij Knillis is natuurlijk voorstander van een duidelijke plek voor Jeroen Bosch in het stedelijke 
cultuurbeleid. Daarom juichen wij het initiatief van Bosschenaar Jo Timmermans van harte toe om in 
de voormalige Sint Jacobskerk een Jeroen Bosch Centrum in te richten.  

Stadspartij Knillis wil een instelling zoals de Muzerije, waar vooral ook jeugdigen in aanraking komen 
met kunstbeoefening, alle ruimte geven om in te spelen op vraag naar opleidingen in kunstbeoefening. 
Projecten met scholen, allochtonen, ouderen en gehandicapten verdienen speciale aandacht.  

Stadspartij Knilis pleit voor een verdere uitbouw van het Noord-Brabants Museum, ook als platform 
voor moderne, regionale kunst. 

Wij zijn voorstander van een amateurkunsttheater. 
Stadspartij Knillis is ingenomen met initiatieven zoals het Sint Jansfestijn en pleit daarom voor een 
uitbouw van dit feest van en voor de beoefenaar van de amateurkunst in al zijn verschijningsvormen  

 

Onderhoud belangrijker dan megalomane projecten - Stadspartij Knillis 

Het gemeentebestuur realiseerde diverse projecten die eerder getuigen van grootheidswaan dan van 
aandacht voor de belangen en verlangens van zijn bewoners. Een groot nieuw stadskantoor van 50 
miljoen euro bracht alle ambtenaren in de binnenstad bijeen.  

En er staan nog meer megalomane projecten op stapel. Een bedrijventerrein in de Kloosterstraat, een 
winkel en kantoren concentratie boven de verbrede A2 zone, een onbetaalbare ondergrondse 
parkeergarage in het Zuiderpark.  

Het industrieterrein De Kloosterstraat vindt zelfs de Kamer van Koophandel niet nodig. Men ziet meer 
in locaties in de gebieden langs de A59 van Waalwijk tot Oss, het Waalbosch project, waar bedrijven 
zich relatief eenvoudig en probleemloos kunnen vestigen . Waarom gaat de stad dan toch door met 
deze geldverslindende plannen?  

Het lijkt erop dat voor de uitwerking van ieder idee of plan alle ambtenaren worden ingeschakeld. Heel 
snel blijkt zo’n idee het enige haalbare. De plannen machinerie dendert door; veel tijd voor andere 
zaken is er even niet. Twijfels aan de juistheid van het idee of de manier van uitvoeren worden 
weggewuifd. Het tegengeluid van professionals of burgers wil men niet horen, laat staan dat het als 
redelijk geaccepteerd wordt en er daarom ook rekening mee wordt gehouden.  

Om die ongebreidelde groei te stoppen legt Stadspartij Knillis een groene grens direct om de stad. Die 
groene grens is een goede basis voor de plannen van GL om over de oude verdedigingswerken van 
het beleg van 1629 een fietsroute te realiseren. Binnen de groene grens moet de stad zijn 
ontwikkelingen en groei bereiken. Niet door meer maar door beter.  

En er moet heel wat onderhoud worden gepleegd; aan stedelijk groen; rioleringen; bestrating; 
stoplichten; wegen; kinderspeelplaatsen; buurtvoorzieningen. Ook de vele verenigingen, stichtingen 



en instellingen die de stad rijk is, verdienen meer geld en aandacht. Genoeg om hun diensten, 
afleiding en ondersteuning op een effectief en professioneel niveau te kunnen houden. 

Als je vrijwel alle energie steekt in groeiplannen en megalomane projecten dan is er geen mankracht 
en geen geld meer over om alles, wat de stad al heeft, goed te onderhouden. Dat moet anders. 
Stadspartij Knillis zet permanente kwaliteit en optimaal onderhoud op de eerste plaats. Iedere buurt en 
straat, iedere stichting en instelling moet in optimale staat verkeren. Zo’n optimale kwaliteit, in álle 
delen van de stad en bij alle sport, culturele, cultuurhistorische, recreatie en muziek verenigingen zorgt 
voor een tevreden Bosschenaar. Een gelukkige Bosschenaar die geniet van zijn stad en zijn 
voorzieningen en trots is op zijn woning, straat, buurt, wijk en stad. Burgers zullen tevreden zijn eerst 
en vooral de belangen van de huidige bewoners als uitgangspunt voor beslissingen worden genomen. 
Belangen van project ontwikkelaars en prestigieuze projecten horen daaraan ondergeschikt te zijn.  

De gemeente moet op grote schaal investeren in het onderhoud van straten buurten en wegen. Een 
goed onderhouden woonomgeving is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen. Maar ook de 
woningen zelf moeten perfect zijn onderhouden en aan de eisen van deze tijd voldoen. Daarom vindt 
Stadspartij Knillis dat samen met de bewoners en eigenaren van woningen op grote schaal 
geïnvesteerd moet worden in het onderhoud en up to date brengen van de bestaande woningen. Via 
grootschalig en omvangrijke onderhoudsprogramma’s moeten de huidige isolatie en 
energiebesparingnormen worden bereikt en waar mogelijk moet tegelijkertijd de woonruimte worden 
uitgebreid. Er zijn meerdere constructies bekend die dit mogelijk maken, terwijl de woonlasten 
daardoor niet of nauwelijks stijgen. In het belang van de Bosschenaren moet de gemeente, die via 
vergunningen en procedures een belangrijke rol vervult, bij dit proces van onderhoud en buurt 
vernieuwing het voortouw nemen. Een dergelijke gestructureerde aanpak van onderhoud en 
ontwikkelingen is van economisch en maatschappelijk belang voor alle Bosschenaren. 

 

Stadspartij Knillis maakt zich sterk voor een veilige ontmoetingsstad - Stadspartij 
Knillis  

Veiligheid draagt bij aan dat gevoel van tevredenheid. In onze stad is het aangenaam toeven. Toch 
kan het in een aantal wijken en buurten nog heel wat beter. Het kan niet zo zijn men zich 
geïntimideerd voelt door houding en gedrag van anderen.  

Stadspartij Knillis wil de politie letterlijk heel dicht bij de bevolking brengen, om te voorkomen, om te 
corrigeren, om snel aanwezig te zijn. Daarom wil Stadspartij Knillis in iedere wijk een 
politiepost/uitvalsbasis. Hierover heeft de Stadspartij Knillis al eerder een nota uitgebracht. Investeren 
in een gedeeltelijk vaste bemanning van deze posten met agenten die makkelijk in de wijk zijn aan te 
spreken zijn, dát is investeren in het onderhoud van de sociale kant en contacten in de samenleving.  

De mensen vragen niet om grote, logge, gebureaucratiseerde instanties en instellingen die ergens ver 
weg in een imposant kantoor zijn gevestigd. Men wil advies en eventueel hulp van kleine vertrouwde 
en betrouwbare bureaus; dichtbij huis. In het digitale tijdperk staat decentrale vestiging effectief 
werken en besturen van een organisatie niet meer in de weg.  
Daarom willen wij in iedere wijk een goed bereikbaar en goed geoutilleerd inloopkantoor vestigen van 
waaruit allerlei instellingen en instanties op wijk niveau samenwerken bij het bieden van integrale 
oplossingen voor hulpvragen. Doorschuiven en afschuiven, het kastje en de muur politiek, wordt 
onmogelijk; niet het halen van de doelstelling van de instelling is maatgevend, maar het bieden van 
een echte integrale en definitieve oplossing, met aandacht voor alle aspecten van een probleem, 
wordt bepalend voor het succes van onze instellingen en instanties. Geen afrekenbare doelen voor de 
instellingen, maar afrekenen op basis van het oplossen van complexe problemen.  
Ook dat is voor ons investeren in het onderhoud; investeren in het laten deelnemen van onze burgers 
aan het maatschappelijke proces; niemand uitgezonderd. En bij de een kost dat meer moeite dan bij 
de ander, maar iedereen heeft recht op hulp om uiteindelijk weer helemaal zelfredzaam te zijn of 
tenminste zoveel als mogelijk is. 



Stadspartij Knillis wil de komende perioden vooral investeren in het onderhoud, van speelplaatsen, 
bestrating en plantsoenen. Investeren in het onderhoud van contacten met sociale, medische en 
maatschappelijke voorzieningen direct in de wijk. Investeren in het gevoel van veiligheid en het 
onderhoud van een goede verstandhouding tussen alle bewoners 

 

Ruimte voor mens én natuur - Stadspartij Knillis 

Onze stad ligt op een strategische plaats. Precies tussen twee hogere zandruggen. De riviertjes en 
beken in het gebied van Helmond tot Tilburg vanaf België wateren deze via opening af op de Maas. 
Die ligging in de moerassige delta van Dommel en Aa heeft ontstaan en de geschiedenis van de stad 
bepaalt.  

De dreiging van wateroverlast komt niet alleen van de Maas maar ook van die Brabantse riviertjes die 
allemaal door en langs onze stad moeten. Het is niet slim om die doorgang nog verder vol te bouwen 
en de doorgang verder te af te sluiten. De Stadspartij Knillis kijkt verder en kiest er daarom voor om de 
huidige stad een brede groene grens te trekken. Nieuwe ontwikkelingen moeten binnen de grenzen 
van de huidige bebouwde stad worden opgevangen. De locaties voor eventuele nieuwe terreinen voor 
wonen en werken liggen op de hoge zandgronden op de lijn Waalwijk, Vlijmen en Oss. Niet in de 
moerassige delta waar Dommel en Aa uitmonden in de Maas  

Die Groene Grens maakt een snelle uitvoering van het herstel en de aanleg van fietspaden over de 
oorspronkelijke verdedigingslinies uit 1629 mogelijk. Ook de aanleg van grootschalige recreatieve 
groengebieden direct grenzend aan de wijken Kruiskamp en Maaspoort streven wij na. Het is een 
uitgelezen mogelijkheid om op de wat langere termijn dicht bij huis gelegenheid te bieden voor 
bewegen, verpozen en recreatief verblijf. Het aanleggen van groene longen die de lucht filteren, CO2 
binden en een aangename omgeving bieden om bij te komen van de dagelijkse beslommeringen. En 
als die gebieden eens een tijdlang onder water staan ontstaan er geen echt grote problemen. Die 
groene grens moet de stad ook echt binnen zijn huidige grenzen houden.  

Maar niet alleen om de stad moet er ruimte komen voor groen. Stadspartij Knillis presenteerde zijn 
visie op het belang van openbaar groen in de gezamenlijke nota “Stadsgroen maakt vrij”. Wij vinden 
dat de Bossche stadsparken een flinke opknapbeurt verdienen en weer erkend moeten worden als 
oase van rust of als plaat voor vermaak en ontspanning. Juist in de steeds verder dichtslibbende 
wijken moet er flink worden geïnvesteerd in deze longen van de buurt. Het biedt garanties voor een 
goede balans tussen inspanning en ontspanning dichtbij huis. 

Als de kwaliteit van de stad zo wordt verbeterd kan de kwantiteit maar beperkt toenemen. En wat er bij 
komt moet dan ook van een uitzonderlijke kwaliteit zijn. Voor grootschalige uitbouw met projecten die 
veel ruimte vergen heeft de stad geen ruimte meer. Stadspartij Knillis wijst daarom het nieuwe 
industrieterrein De Kloosterstraat bij het Bos van De Gruyter aan de A2 af. Ook volgens de Kamer van 
Koophandel is er geen behoefte aan dat terrein.  
Ook in de plannen om over de straks 2 x zo brede A2 bij Rosmalen een nieuw enorm grootschalig 
winkel en kantoren knooppunt te bouwen ziet Stadspartij Knillis geen voordelen voor de stad en zijn 
inwoners. Maatvoering en constructie eisen zullen leiden tot een voor mensen onherbergzaam gebied 
vol glazen en betonnen dozen, zonder sfeer en in buiten proportionele maat. De Nederlandse 
voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen in Den Haag en Rotterdam zijn een duidelijke 
waarschuwing. De sfeer die in artist impressions van dergelijke grootschalige projecten wordt 
opgeroepen wordt in werkelijkheid nooit bereikt.  
Stadspartij Knillis ziet hier meer in een project van een menselijker schaal en maat. In De Linie is onze 
visie op de ontwikkeling van dit gebied door een stedenbouwkundig bureau uitgewerkt. Daarin staat 
de mens in omgeving centraal.  

De stad heeft nog heel wat ruimte.  
Niet alleen is er voor bestaande bedrijven nog veel ruimte te winnen op de huidige bedrijventerreinen. 
De aanleg van nieuwe bedrijven terreinen leidt tot verplaatsing van bedrijven uit de stad en regio naar 
dat nieuwe diensten- en bedrijven terrein. Met lage grondprijzen, waar de overheid op toelegt, worden 



bedrijven gelokt. Op de plek die men verlaat blijft een pand over dat niet aan de eisen van de tijd 
voldoet. En de overheid betaalt opnieuw via een revitaliseringprogramma om dat bestaande 
bedrijventerrein voor starters op te knappen. Onderhoud van bedrijventerreinen voorkomt dus de druk 
om nieuwe bedrijven terreinen aan te leggen.  

Maar ook elders in de stad zijn er nog genoeg mogelijkheden om op een creatieve manier wonen en 
werken van een optimale kwaliteit te realiseren.  
Het terrein de Meerendonk/Kruithoorn biedt vele mogelijkheden zeker als de ruimte die stortplaats nu 
inneemt nuttig gebruikt kan worden. Ook op en langs de Ertveldplas zijn vele mogelijkheden zeker als 
een deel van deze zandwinplas wordt gedempt. En wat te denken van het tracé dat al jaren wordt 
gereserveerd voor de omlegging van de Zuid Willemsvaart. Is dat echt wel het juiste tracé en is het 
ook nog echt wel nodig. Wat zijn de kosten en baten van het gebruik van deze gronden voor de 
ontwikkeling van de stad en wat als er een kanaal ligt. 
Wat zijn de kosten en baten bij een heroverweging en verschuiving van het tracé, bijvoorbeeld wat 
verder naar het oosten en als van omleggen wordt afgezien? En wat zijn de huidige maatschappelijke 
kosten en baten van al die verschillende opties.  

Als het aan Stadspartij Knillis ligt wordt niet een locatie in een keer gerealiseerd. Veel natuurlijker is 
het om in verschillende delen van de stad onderdelen van grotere gehelen te realiseren. En langzaam 
maar zeker worden de volgende fasen met nieuwe onderdelen op actuele wijze ingevuld. Ieder fase 
voldoet dan steeds aan de laatste inzichten en de eisen van die tijd. 

De Stadspartij Knillis beschouwt het niet als een opdracht om onze stad de komende 10 jaar helemaal 
“af” te hebben en alle mogelijke projecten in uitvoering te hebben. Onze partij meent dat voorlopig veel 
menskracht, energie, aandacht en geld moet worden gestoken in het onderhoud van wat er al in de 
stad is. Temporiseren met nieuwe grote projecten heeft ook op termijn grote voordelen. Er is dan later 
ook nog ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die voldoen aan de eisen die dan worden gesteld. Dan is 
er altijd wel een deel van de stad helemaal up to date, een bewijs dat het beter kan en een voorbeeld 
in de stad dat het bestaande naar dat hogere kwaliteitsniveau moet worden getild. 

Onze mening dat de stad zijn grenzen bereikt heeft, betekent niet dat Stadspartij Knillis een 
voorstander is van ongebreidelde hoogbouw. Wij willen een zeer restrictief beleid ten aanzien van 
Hoogbouw voeren. Hoogbouw binnen de stadswallen sluiten wij uit. In de rest van de stad blijft 
hoogbouw mogelijk maar ook deze mag nooit het silhouet van de stad aantasten waarbij wij de St Jan, 
met zijn toren, de hoogte van dak van middenschip en zijbeuken als maat voor deze toetsing 
hanteren. 

 

 


