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Een Leefbaar ’s-Hertogenbosch&Rosmalen 

Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen (LH&R) is een 

sterke lokale partij die opkomt voor uw belang in de 

gemeentelijke politiek.  

Wij staan voor een leefbaar ’s-Hertogenbosch en 

Rosmalen waarin respect en ruimte voor iedereen hand 

in hand gaan.  Respect betekent dat de vrijheid van de 

één niet ten koste mag gaan van een ander. Wij gaan 

uit van de kracht van de mensen. Zij hebben ruimte 

nodig voor initiatieven. Ruimte voor de jeugd om hun 

talenten te ontwikkelen. Ruimte voor ondernemers om vooral te ondernemen. En 

ruimte voor al haar inwoners om te leven in een veilige omgeving.  

Het is de taak van de overheid om deze ruimte te bieden. De gemeente moet 

naar mensen luisteren, ze ondersteunen in plaats van betuttelen. De gemeente 

hoeft dus niet alles voor haar rekening te nemen. Integendeel! Ondernemers, 

verenigingen, de duizenden vrijwilligers en tal van bewonersgroepen en 

instellingen, daar moeten we het van hebben. De gemeente moet zich daar dan 

ook vooral niet te veel mee bemoeien maar kijken hoe ze flexibel en snel 

handelend van betekenis kan zijn. 

 

Orde op zaken 

Ons verkiezingsprogramma heet ‘Orde op Zaken!’. Die titel staat er niet voor 

niets. Want er spelen veel zaken waar orde op zaken moet worden gesteld. Een 

aantal voorbeelden: 

- ’s-Hertogenbosch staat in de top vijf van gemeenten met de meeste alledaagse 

criminaliteit zoals overvallen, inbraken en fietsendiefstallen. 

- Met het niveau van het taal- en rekenonderwijs gaat het de verkeerde kant op. 

En op het voortgezet onderwijs lopen jongeren rond die op de verkeerde plek 

zitten en dan maar vrij massaal besluiten weg te blijven. 

- De kwaliteit van de openbare ruimte is sober. Oudere wijken hebben te maken 

met achterstallig onderhoud. 

- De economische crisis zorgt voor vertraging van bouwplannen. En bovendien 

zijn er teveel bouwplannen voor appartementen: het GZG-terrein, 

Paleiskwartier, Willemspoort, Brabantbad en HAS-locatie.  
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- Bij de keuze van locaties voor hostels voor verslaafde psychiatrische patiënten 

is tot nu toe te weinig geluisterd naar de wijkbewoners. 

- Het centrum van Rosmalen kampt al jaren met leegstand van tal van panden 

en de daarmee gepaard gaande verloedering. 

- Met de bereikbaarheid van de binnenstad is het slecht gesteld. Dat geldt niet 

alleen voor bezoekers van buiten de stad, maar ook voor de inwoners van 

binnen de stad. 

- Er komen meer mensen die het niet op eigen kracht kunnen redden in deze 

moeilijke tijden. Er zijn veel regelingen. Maar weinig komt terecht bij mensen 

die het nodig hebben. 

 

Geen hogere gemeenterekening 

Het oplossen van deze problemen vraagt niet alleen onze inzet. Oplossingen 

kosten geld. Geld wat er niet is, omdat Den Haag de hand op de knip houdt. De  

komende jaren moet de tering naar de nering worden gezet. Bezuinigen moet. 

Dat is de realiteit. Het is de tijd om keuzes te maken. Om te bepalen wat echt 

belangrijk is. In moeilijke tijden gaan de grote prestigieuze projecten wat ons 

betreft de vriezer in. Onvoldoende wordt de vraag gesteld wat we ervoor terug 

krijgen. Beleid dat niets oplevert moet worden stopgezet. En we moeten ons ook 

de vraag durven stellen: is het wel de taak van de gemeente?  

Het stellen van deze vragen is nodig om te voorkomen dat de gaten in het 

huishoudboekje van de gemeente straks gedicht gaan worden via 

lastenverhogingen. De gemeente moet leren om te gaan met uw geld, zoals 

iedereen dat doet met zijn of haar privé-uitgaven. De politieke partijen die niet 

bezuinigen, laten u straks opdraaien voor de kosten via een hogere Onroerende 

Zaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing! Wij accepteren niet dat keuzes 

worden uitgesteld waardoor u een hogere gemeenterekening krijgt 

gepresenteerd. 

   

De strijd met het bureaucratisch veelkoppig monster 

Regels, procedures en ambtenaren: de gemeentelijke bureaucratie heeft veel 

weg van een veelkoppig monster: hak er een hoofd af en er groeien er twee 

terug. Het gemeentelijke ambtenaren apparaat is in vijf jaar gegroeid van 1.300 

naar 1.500 ambtenaren. Dat kan ook niet anders als de gemeente er steeds voor 

kiest om er zaken bij te doen, maar er nooit voor kiest om zaken te schrappen. 
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Méér ambtenaren wil ook niet zeggen een sneller handelende gemeente. Juist 

het tegenovergestelde is het geval! Daarom staat een ding voor ons vast: het 

aantal ambtenaren zal terug moeten van 1.500 naar 1.300, het aantal in 2003.  

Als we meer uitgaan van burgerinitiatief en ruimte willen laten voor het werkveld 

van onderwijs tot en met zorg, en we spreken af dat de komende jaren in het 

teken staan van uitvoering eerst en niet het maken van nieuwe nota’s en 

plannen, dan kunnen we met minder ambtenaren toe. Als we dat dan ook nog 

combineren met een vanuit één hand handelende gemeente dan kunnen we een 

forse sanering van de gemeentelijke organisatie waarmaken.  

 

Met beide benen in de samenleving   

Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen (LH&R) is een sterke lokale partij die 

opkomt voor uw belang in de gemeentelijke politiek. Wij kennen  

’s-Hertogenbosch en Rosmalen beter dan welke andere landelijke partij. Wij 

weten goed wat er in onze wijken en buurten speelt. Problemen zetten wij 

zonder aarzeling op de politieke agenda. U kunt ons altijd direct op onze daden 

aanspreken. Wij kunnen ons niet verschuilen achter een landelijke partij. 

 

Vertegenwoordigers van LH&R staan met beide benen in de samenleving, met 

een open oog voor signalen uit de dorpen, wijken en buurten. Met een scherpe 

kijk op kansen en problemen, en een heldere visie. Van uw gemeenteraadsleden 

mag u dat ook eisen!  

 

Wilt u het verschil maken? Wilt u met ons orde op zaken stellen? Breng dan op 3 

maart uw stem uit op Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen. 

 

Paul Kagie, 

Lijsttrekker Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen (LH&R) 
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Waar wij ons vierkant voor inzetten, 

zijn de volgende 10 punten: 

 

1. Aanval op de alledaagse criminaliteit  

 

2. Het beste onderwijs in Nederland vind je in ’s-Hertogenbosch 

 

3. Het is goed en fraai wonen in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen; 

houden zo is de opdracht  

 

4. Werk maken van het centrum in Rosmalen 

 

5. Bereikbaarheid moet en kan slimmer 

 

6. ’s-Hertogenbosch, Sport- en Cultuurstad  

 

7. Economische motor gaande houden  

 

8. Uitgaan van de kracht van mensen 

 

9. Een kleinere, snellere en flexibelere gemeente 

 

10. Geen hogere lokale lasten, maar een rem op de uitgaven! 
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Aanval op de alledaagse criminaliteit  

 

’s-Hertogenbosch staat in de top 5 van gemeenten met de meeste alledaagse 

criminaliteit. In 2009 zijn er meer dan 2.200 fietsen gestolen. En ook criminaliteit 

waar geweld aan te pas komt groeit met het jaar. Volgens de statistieken gaat 

het om een toenemend aantal zogenaamde “kleine overvallen” op de bloemist, 

sigarenzaak en bij de mensen thuis. Overvallen, inbraken en fietsendiefstallen 

zijn aan de orde van de dag. Voor ons 

is dit onacceptabel.  

 

's-Hertogenbosch moet uit deze top 5. 

In onze overzichtelijke stad moet de 

criminaliteit een halt toegeroepen 

kunnen worden. Maar dan moet je wel 

het lef hebben om te handelen.  Zolang 

de pakkans op verkeerd parkeren groter is dan bij een winkeldiefstal zijn de 

prioriteiten verkeerd gesteld.  

 

Wij zetten de aanval in op de alledaagse criminaliteit met het volgende actieplan:  

• Criminele jongeren hinderlijk volgen en “plukken”: zo laten we ze voelen 

dat criminaliteit niet gaat lonen. Als je geen positieve bijdrage aan de stad 

wilt leveren, hebben we alleen politie en strafrecht voor je in de 

aanbieding. 

• De steeds jongere criminelen en hun ouders moeten aangesproken en 

aangepakt worden. Ouders moeten mee naar de rechtszaak van hun kind. 

• Politie en stadstoezicht achter het bureau vandaan de stad in. Het 

papierwerk (circa 50% van de werktijd!) moet door administratieve 

krachten worden gedaan.  

• Elke wijk krijgt “vaste” politieagenten die hun wijk kennen en binnen de 

wijk herkenbaar en  aanspreekbaar zijn. 

• Elke wijk krijgt vaste politieposten. Denk aan een post op bijvoorbeeld de 

Helftheuvel, of Lokeren, van waaruit de wijkagenten opereren. 
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Agressie tegen agenten, hulpverleners, en medeburgers wordt voortaan keihard 

aangepakt en snelrecht wordt vaker toegepast. De gewelddadige uitbarstingen 

de laatste jaren zoals op het Rivierenplein, bij het Wielsem, de Kruiskamp en in 

de binnenstad moeten uit de wereld. We kennen onze pappenheimers en door te 

werken met “vaste” politieagenten kunnen we de motor van criminaliteit en dit 

geweld in onze overzichtelijke stad aanpakken. 

 

Het beste onderwijs in Nederland vind 

je in ’s-Hertogenbosch 
  
Kinderen leren op school veel meer dan rekenen en schrijven. Ze maken er 

kennis met de normen en waarden van onze samenleving. Ze leren zich er 

sociaal te gedragen en hoe belangrijk het is om deel uit te maken van een groter 

verband. Maar veel scholen zijn – gedwongen door Haagse regelgeving – 

anonieme leerfabrieken geworden. De menselijke maat is er voor zowel leerling 

als leraar volkomen zoek. Op de vele scholen komen de docenten handen en 

voeten te kort. Met het niveau van het taal- en rekenonderwijs gaat het de 

verkeerde kant op. Dat begint al op de basisschool: daar vertrekken grote 

groepen kinderen met een achterstand naar de middelbare school. Op het 

voortgezet onderwijs lopen jongeren rond die op de verkeerde plek zitten. Met 

als gevolg: ze blijven massaal weg van de plek die hen moet voorbereiden op de 

toekomst. Leerplichtambtenaren moeten datgene doen waarvoor zij aangesteld 

zijn: het handhaven van de Wet op de leerplicht. Er zijn teveel jongeren die hun 

eigen glazen ingooien. Als het aan ons ligt, is de periode van vrijheid blijheid 

afgelopen. 

Wij willen het beste onderwijs in Nederland. Het beste onderwijs moet in ’s-

Hertogenbosch te vinden zijn:   

• Elke basisschool krijgt jaarlijks €50.000,-- 

voor extra man-vrouwkracht 

• De "echte" gymleraar komt terug op de 

basisscholen. 

• Er komt een technisch vaklyceum -de oude 

LTS was zo slecht nog niet!  

• 100% verzuimcontrole op de scholen  
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De niet renderende, zes miljoen euro, voor inburgering en volwassenen-educatie 

maken wij vrij voor deze zaken.  

   

Het is hier goed en fraai wonen;  

houden zo is de opdracht  
 

Het is vaak goed en mooi wonen en ondernemen in de binnenstad, de 

dorpskernen en wijken. Dit moeten we zo houden en waar nodig verbeteren! Eén 

ding is zeker: in deze moeilijke tijden gaan de grote prestigieuze projecten wat 

ons betreft de vriezer in. 

   

• De Parade is één van de mooiste pleinen in ’s-Hertogenbosch en dat laten 

we zo. Herinrichting vóór 8 miljoen euro hoeft niet!  

• Het is opletten geblazen met de appartementenbouw de komende jaren. 

Er zijn teveel bouwplannen voor appartementenbouw: het GZG-terrein, 

Paleiskwartier, Willemspoort, Brabantbad en HAS-locatie. Een beetje veel 

van het goede; zeker gezien er nog zoveel appartementen te koop staan. 

Het is de hoogste tijd voor herbezinning hoe we met deze plannen 

omgaan. Één ding staat vast: de bouwplannen zijn te massaal. 

• Senioren- en starterswoningen dienen voorrang te krijgen bij de 

nieuwbouw. 

• Fraai wonen is het zeker ook op De Groote Wielen maar daar dreigen de 

bouwplannen niet volgens planning afgebouwd te worden. De vertraging 

van de plannen is een gevolg van het wegvallen van de vraag en de crisis. 

Daar valt in eerste instantie niet zoveel aan te doen door de gemeente. 

Maar de gemeente is wel verantwoordelijk voor de straten, wegen en de 

openbare ruimte in de Groote Wielen. We hebben de dure plicht deze 

voortvarend aan te leggen en in te richten. 

• De sporthal op de Groote Wielen die al in 2005 gerealiseerd had moeten 

worden laat op zich wachten. Wij vinden het de hoogste tijd om een 

sporthal op en aan het OJC-complex te realiseren. 

•  Achterstallig onderhoud in de jaren zestig en zeventig wijken moet de 

komende vier jaar worden ingehaald. U merkt er nu misschien nog niet 
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veel van, maar basisvoorzieningen zoals riolering zijn in deze wijken echt 

aan een opknapbeurt toe. 

• De vestiging van hostel voor begeleid wonen van (ex-)verslaafden 

psychiatrische patiënten vindt in overleg met de wijkbewoners plaats aan 

de randen van de woonwijken. Als de voorziening tot overlast leidt in de 

directe omgeving volgt direct sluiting. 

 

LH&R wil zich inzetten voor een groene omgeving en een schoon milieu.  

• Er dient voldoende aandacht te zijn voor hoogwaardige 

groenvoorzieningen bij de inrichting van het stedelijke gebied.  

• Honden en hun baasjes moet meer ruimte worden gegeven in de groene 

randen rondom de stad.  

• De inwoners van ’s-Hertogenbosch hebben recht op een schoon leefmilieu 

en een leefomgeving met voldoende groen, en schoon water.  

• Geluidshinder en luchtkwaliteit vergen een serieuze aanpak. 

• De gemeente moet een voortrekkersrol nemen als het gaat om duurzame 

vormen van energieopwekking en vervoer. Daarnaast moet nieuwbouw 

altijd duurzaam zijn. Daarmee zorgen we ook voor lagere energielasten. 
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Werk maken van het centrum in 
Rosmalen! 
 

Het is prettig wonen en ondernemen in Rosmalen. Vele Rosmalenaren en 

anderen weten de winkels en de horecagelegenheden te waarderen. Maar al 

jaren vindt iedereen dat het de hoogste tijd wordt om werk te maken van de 

leegstand van tal van panden en de daarmee gepaard gaande verloedering. Wij 

volgen de planontwikkeling rondom het centrum van Rosmalen al jaren op de 

voet, met kritische blik. Dat heeft er toe geleid dat het plan is aangepast meer 

naar de schaal van de dorpskern.  

 

• Dit plan is recent aangenomen door de gemeenteraad,  nu uitvoeren is de 

opdracht! 

• Invoeren van betaald parkeren in het centrum van Rosmalen is geen 

goede zaak. Het drijft de bezoekers met de auto de omliggende 

woonwijken in en “prijst” het centrum uit de markt ten opzichte van 

andere winkelcentra. 
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Bereikbaarheid moet en kan slimmer  
Bereikbaarheid van de binnenstad moet en kan slimmer aangepakt worden.   

Onze opgave is om de bereikbaarheid van onze binnenstad te verbeteren tegen 

een aanvaardbare prijs! Dat kan door de volgende maatregelen:  

   

• De uitbouw van transferia inclusief boodschappen-servicevoorzieningen en 

shuttlebussen met vrije busbanen: dit op De Meerendonk, Ertveldplas en 

op Oost!  

• Doortrekken van de Parallelweg naar de Zandzuigerstraat, en een 

verbinding van de Orthenseweg via de Vogelstraat naar de verlengde 

Parallelweg. Dat is dé oplossing voor de files op de Brugstraat-Koningsweg 

en de Citadellaan.  

• Ook het idee om in de andere wijkwinkelcentra betaald parkeren in te 

voeren wijzen we af. Om de eenvoudige reden dat de (winkel)centra van 

Vught, Berlicum en Vlijmen gratis parkeren kennen; de ondernemers 

krijgen er dan oneerlijke concurrentie bij. 

• Ook als het gaat om de verkeers- en vervoersverbindingen tussen 

Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch is er in verband met de omlegging van de 

Zuid-Willemsvaart werk aan de winkel. De plannen hiervoor moeten 

voortvarend uitgevoerd worden. 

• Parkeergarage Hekellaan gaat niet door. Op de verkeerde plek en een 

financieel avontuur dat meer dan 60 miljoen euro kost.  

• Zorg voor een fatsoenlijke infrastructuur op de Groote Wielen. 

 

Als het om verkeer en vervoer gaat is het zaak verder te kijken dan de komende 

vier jaar. LH&R wil de Maaspoort bewoners (25000) bedienen met een 

treinverbinding naar het Centraal Station en daarmee met het Jeroen 

Boschziekenhuis, Koning Willem 1 College en de Hogescholen. Als de 

ongelijkvloerse sporen over de Dieze in 2015 gereed zijn, liggen er kansen voor 

een NS-halte bij Maaspoort. Maar dan moeten we de komende jaren in 

onderhandeling gaan met de NS en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

 

• Een NS-halte Maaspoort op de agenda bij NS en in Den Haag. 
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’s-Hertogenbosch sport- en cultuurstad  
Om te sporten kun je in ’s-Hertogenbosch op veel plaatsen terecht: van OJC-

voetbalvereniging tot tafeltennisvereniging Never Despair, om twee van de meer 

dan honderd verenigingen te noemen. Deze verenigingen draaien dankzij 

honderden vrijwilligers. Onze sportaccommodaties mogen er over het algemeen 

ook zijn. Dat moeten we vooral zo houden, de volgende versterkingen en 

aanvullingen zijn nodig;  

 

• Het behoud van het zwembad Kwekkelstijn heeft prioriteit. Zowel het 

achterstallig onderhoud als ook de omgeving moet worden aangepakt. 

• Er is behoefte aan een extra 25 meter bad. Het verdient aanbeveling om 

haalbaarheid ervan te onderzoeken op een locatie op West. Dit in 

samenwerking met de sportopleidingen en studenten van de 

onderwijsinstellingen Koning Willem 1 College, Hervion en de Hogescholen 

aan de Onderwijsboulevard, dit onder toezicht van de gemeente.  

• De aan te stellen gymleraren op de basisscholen werken tevens met en 

binnen de sportverenigingen in de wijk van hun basisschool. 

• Schoolzwemmen weer invoeren. 

• De binnenstadbewoners en de leerlingen van de basisscholen hebben recht 

op een eenvoudige gymzaal. 

• Teruggave Onroerend Zaak Belasting aan verenigingen (cultuur- en sport). 

Verenigingen met een eigen accommodatie betalen Onroerend Zaak 

Belasting alsof ze een bedrijf zijn. Dit kan niet de bedoeling zijn, maar 

volgens de richtlijnen moet het. De verenigingen krijgen in de toekomst  

de OZB-belasting die ze betaald hebben, één op één retour. 

   

’s-Hertogenbosch is ook een cultuurstad. Theater aan de Parade, De Verkade 

Fabriek, het Theater Festival de Boulevard, de Liederentafel, de Koninklijke 

Harmonie en de vele culturele amateurverenigingen. Het is maar een kleine 

greep van wat er op cultureel terrein voorhanden is.  Cultuuruitingen in een 

eeuwenoude, cultuurhistorische en fraaie binnenstad; het past er perfect in.  

   

De laatste jaren is er aan culturele voorzieningen veel bijgekomen en vernieuwd. 

Zo zijn de Bank van Leening, de Muzerije, Verkade Fabriek nog geen vijf jaar 
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oud. Het wordt tijd dat we een pas op de plaats maken. We moeten de komende 

jaren op een goedkope doch slimme wijze met cultuur om zien gaan. 

 

• Nieuwbouw Theater aan de Parade gaat de komende vier jaar niet door. 

Het geld is er gewoonweg niet! 

• En het Stedelijk Museum blijft op het Paleiskwartier, het functioneert daar 

goed en is vele honderdduizenden euro’s op jaarbasis goedkoper dan de 

eventuele nieuwbouw in de binnenstad. Mocht het bouwplan in de 

binnenstad door gaan dan moeten het Noord-Brabants Museum en 

Stedelijk Museum onder één leiding worden gebracht. 

 

De sfeer en het samenleven in de stad, dorpskernen en wijken wordt mede 

bepaald door de meer dan honderd culturele amateur verenigingen, waaronder 

de Carnavalsverenigingen. 

• Een hogere subsidie voor de verenigingen is in deze tijd noodzakelijk. Het 

gaat niet om veel geld voor de gemeente, maar voor de verengingen is 

deze bijdrage vaak van levensbelang. 
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Economische motor gaande houden  
Er zijn binnen onze gemeente duizenden bedrijven en meer dan 100.000 

arbeidsplaatsen.  Die economische motor gaande houden is in belangrijke mate 

een zaak van de ondernemers en de markt, maar als gemeente kun je wel goede 

voorwaarden scheppen door te zorgen voor goede faciliteiten en een goede 

bereikbaarheid. Daarnaast kun je het bedrijfsleven helpen met de volgende 

maatregelen. 

 

• Er moet één aanspreekpunt zijn voor gemeentelijke dienstverlening inzake 

vergunningen en het bieden van bedrijfsruimte en –terreinen. Het is zo 

vanzelfsprekend, ernaar handelen is de opgave.  

• Waar werk is moet ook gewerkt worden. Het groeiende aantal jongeren 

(honderden) rond de 20 jaar, die geen werk hebben, moeten in 

samenwerking met het bedrijfsleven met straffe hand richting 

praktijkopleiding worden geleid. 

• De arbeidsmarkt is volop in beweging. De rol van de gemeente met 

partners is het bijtijds onderkennen van vraag- en aanbod. 

• Vrijblijvendheid aan de kant van werkzoekenden die uitkering ontvangen 

wordt niet getolereerd! Mensen die langdurig bijstand ontvangen gaan aan 

het werk.  
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Uitgaan van de kracht van mensen 

Duizenden vrijwilligers in de scouting, sport, cultuur, zorg, onderwijs en 

ouderenverenigingen zijn het cement in de samenleving. Van de HEVO tot 

Pastoraal Buurtwerk Boschveld, van ouderenvereniging De Vlethof tot en met  

Bewonerscomité Eikendonkplein, en van de Hostelactiegroepen tot de werkgroep 

behoud De Groenen Vingers in Maaspoort; het zijn duizenden mensen die het 

verschil maken! Deze moeten we koesteren. 

 

• Gemeente biedt optimale dienstverlening aan vrijwilligersinitiatieven, er 

komt één aanspreekpunt. 

 

Een handreiking naar mensen die het tijdelijk of voor langere tijd niet op eigen 

kracht kunnen redden is een kwestie van fatsoen. Maar daarbij moeten we niet 

overbieden en scherp oog hebben voor wie die handreiking echt nodig hebben. 

Op het terrein van het armoedebeleid maken we het wat dat betreft wel erg 

bont. Inmiddels kennen we in ’s-Hertogenbosch meer dan tien regelingen voor 

huishoudens met een inkomen rond het bijstandniveau. Los van de vraag of deze 

regelingen wel werken zijn ze ook bewerkelijk en duur in de uitvoering (veel 

ambtelijke inzet). Wij kiezen voor: 

 

• Enkele éénvoudige regelingen die daadwerkelijk verlichting geven  voor 

mensen in armoede; 

• De ‘stille” armoede onder de groeiende groep senioren krijgt wat ons 

betreft extra ondersteuning. Jaarlijks een bedrag van €200,-- mee laten 

lopen met de huurtoeslag is een kwestie van één druk op de knop. 

 

Voor mensen die thuiszorg nodig hebben wordt het de hoogste tijd dat met 

“vaste” mensen op wijk- en buurtniveau gewerkt wordt. Ook dat is een kwestie 

van fatsoen. De pilot van Vivent verdient navolging.  
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Een kleinere, snellere en flexibelere 
gemeente die durft te bezuinigen 
 

Het gemeentelijke ambtenaren apparaat is in vijf jaar gegroeid van 1.300 naar 

1.500 ambtenaren. Dat kan ook niet anders als de gemeente er steeds voor kiest 

om er zaken bij te doen, maar er nooit voor kiest om zaken te schrappen. Méér 

ambtenaren wil ook niet zeggen een sneller handelende gemeente. Juist het 

tegenovergestelde is het geval! We zien bij de gemeente steeds meer het 

verschijnsel dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. 

 

Als we meer uitgaan van burgerinitiatief en ruimte willen laten voor het werkveld 

van onderwijs tot en met zorg, en we spreken af dat de komende jaren in het 

teken staan van uitvoering eerst en niet het maken van nieuwe nota’s en 

plannen, dan kunnen we met minder ambtenaren toe. Als we dat dan ook nog 

combineren met een vanuit één hand handelende gemeente dan kunnen we een 

forse sanering van de gemeentelijke organisatie waarmaken.  

  

• Rijksgeld voor sportstimulering, bestrijding van onderwijsachterstand 

bestrijding, bestrijding van overgewicht en tal van andere regelingen niet 

via een ambtelijke en bewerkelijke omweg maar rechtstreeks doorzetten 

naar de scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Geef het 

werkveld de ruimte is ons devies. 

• Werk met één aanspreekpunt en één vergunning naar ondernemers toe; 

• Werk met één aanspreekpunt voor verenigingen; 

• Inburgering; werkt niet en kost te veel. Van de 4 miljoen die er jaarlijks 

aan wordt uitgegeven gaat er 1.5 miljoen op aan ambtenaren die de 

inburgeraar naar de cursussen toe moet brengen. Inburgeraars moeten 

zonder “te veel” tussenkomst van de gemeente via praktijkervaring aan de 

slag (werk, stage en de Nederlandse taal eigen maken).  

• Plannenmakerij; de stad wordt de komende jaren afgebouwd, dus dan zijn 

er ook minder plannenmakers nodig. 

• Sanering van de armoede- en minimaregelingen waarbij te veel geld op 

gaat aan de ambtenaren. Zorg voor enkele éénvoudige regelingen! 
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• De burgemeester en wethouders hebben 1500 ambtenaren ter beschikking 

om hen bij te staan. Maar dat was niet genoeg sinds twee jaar hebben ze 

allemaal een persoonlijke assistent gekregen. Laten we dat maar terug 

draaien. 

 

En verder: 
• Geen nieuwbouw Theater aan de Parade de komende vier jaar.  

Kosten: €50 miljoen 

• Geen herinrichting van de Parade. Kosten: €8 miljoen 

• Welzijnswerk –meer dan 8 miljoen euro jaarlijks voor Divers- wordt 

teruggebracht tot de kern. Zo is het opbouwwerk niet meer van deze tijd. 

Bewoners en vrijwilligers nemen zelf het initiatief en hoeven niet meer bij 

de hand genomen te worden.  

• Bureau Sociale Raadslieden opheffen; je kan bij elke rechtswinkel terecht  

• Inburgering –meer dan vier miljoen op jaarbasis- rendeert niet! Praktijk 

ervaring voorop; gemeente pakt minimale rol.  

• Volwasseneneducatie –meer dan €2 miljoen op jaarbasis- rendeert niet! 

Geen verantwoordelijkheid gemeente. Iemand die wil kan overal terecht.  

• Zorg organiseren en (zelf-)sturen op de wijk- buurtvloer (zoals Vivent); 

bureaucratische aansturing vanuit stadskantoor werkt niet. 
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Lokale lasten stijgen niet! 
• Een vlucht in nog hogere tarieven voorkomen; de lokale lasten op de 

nullijn garanderen.  

• Bij lagere waardering van de woning moet de OZB-aanslag mee naar 

beneden. 

• Wij laten de burger niet opdraaien voor de crisis! 
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Tot slot 

Beste mensen, het gaat deze verkiezingen echt ergens om. 

 

Doormodderen kan niet meer, de economische crisis heeft in dat opzicht ook een 

positief effect: er zullen echt beslissingen moeten worden genomen over wat de 

gemeente wel, maar ook wat de gemeente juist niet moet willen doen.  

 

In het bovenstaande verkiezingsprogramma hebben wij onze keuzes 

gepresenteerd. Wij zijn van mening dat we met deze visie ’s-Hertogenbosch & 

Rosmalen een stap vooruit kunnen brengen, zonder dat u opdraait voor de 

kosten van de economische crisis. 

 

Vooruitbrengen moet wat ons betreft niet alleen zichtbaar zijn in wegen en 

gebouwen, maar vooral ook in het woon- werk- en leefplezier in de wijken. 

 

Er is geen tijd te verliezen. De gemeente moet terug naar de kerntaken, maar 

daar ook vol voor durven gaan.  

 

Orde op Zaken! 
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