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Speerpunten TrotsopNederland ’s-Hertogenbosch/Rosmalen 
 

“Ik ben Trots op ’s-Hertogenbosch; En jij?” 

 

 

Inleiding 

 

Voor je liggen de speerpunten van TrotsopNederland afdeling ‟s-Hertogenbosch-Rosmalen 

(verder TROTS genoemd) voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. TROTS wil in 

Nederland een maatschappij waar problemen ook echt worden opgelost en kansen worden 

benut; waarin de burger weer vertrouwen krijgt en houdt; waarin de burger uit kan gaan van 

een overheid op zowel landelijk als lokaal niveau die er voor je is; waarin overheden 

handhaven in plaats van gedogen en minder reguleren; waarbij het karakter van Nederland 

weer centraal staat en Nederland een zelfbewuste positie in Europa en de rest van de wereld 

inneemt.  

 

TROTS wil dat iedereen weer trots is op zijn stad of dorp, trots is op de eigen woonwijk, trots 

is op zijn buurt, trots is op de bedrijven en natuurlijk trots is op zichzelf! 

 

TROTS onderscheidt zich onder andere door: 

 het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland woont, werkt, belasting betaalt en zijn 

of haar kinderen naar school stuurt; de Nederlandse taal beheerst en de Nederlandse 

cultuur respecteert; 

 het gericht aanpakken van problemen in buurten en wijken, meer veiligheid en 

bescherming van hulpverleners; 

 rechtvaardiging van het verdedigen van eigen huis en haard; 

 te luisteren naar de burgers, naar wat zij belangrijk vinden en daar ook concreet iets 

mee doen; 

 de onvrede met de huidige politiek te begrijpen en om te buigen; 

 het uitgangspunt dat de burgers mogen verwachten dat het gemeentelijk belastinggeld 

aan zaken worden besteed die aansluiten bij hun wensen en ideeën. 

 

TROTS is van mening dat alleen de beste oplossing leidend is en niet de oplossing die 

voortkomt uit linkse- of rechtse ideologieën. Elke oplossing moet Den Bosch-breed worden 

gedragen.  

Dus door JOU èn door ONS!, in Rosmalen, Empel, Engelen en ‟s-Hertogenbosch. 

 

Op de volgende pagina‟s staan de 10 speerpunten van onze partij TROTS.  

Punten waar TROTS hard aan gaat werken en waar wij met z‟n allen weer TROTS op kunnen 

zijn. Jij mag ons er op aanspreken. 
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1. Veiligheid  

 herstel van Nederlandse normen en waarden 

 geweld meteen aanpakken, lik-op-stuk-beleid voeren, ouders erbij betrekken, patser-en 

hufteraanpak 

 oprichting hostels behoeft maatwerk, liggen bij voorkeur niet midden in de woon-

wijken en zijn kleinschaliger opgezet 

 verkeersveiligheid in de wijken regelen d.m.v. snelheidsbeperkende maatregelen 

 meer uniformen, meer bevoegdheden, meer veiligheid in ELKE wijk! 

 (verbaal) geweld tegen politie, ambulance- en brandweerpersoneel wordt niet 

getolereerd! 

 vrije openingstijden horeca 

2. Zorg 

 de Wmo mag niet leiden tot vermindering, verslechtering of vertraging van zorg 

 wijkloket invoeren 

 opvoedingsondersteuning verplichten bij problemen met opvoeding van de kinderen  

 iedere wijk een vaste wijkverpleegkundige  

3. Lokale economie & Toerisme 

 gemeente faciliteert gunstig vestigingsklimaat voor (dienstverlenende) bedrijven 

 vrije winkelopeningstijden 

 ondernemersloket door ondernemers voor ondersteuning 

 extra gelden inzetten om de werkgelegenheid te stimuleren, desnoods met inzet van de 

bestaande financiële reserves  

 meer hotelfaciliteiten 

 goed en goedkoop openbaar vervoer (als basis vrije busbanen) 

 meer transferia en meer fietsenstallingen 

 adequate verkeersmaatregelen o.b.v onderbouwde voorstellen van de bewoners 

 doortrekking parallelweg/oost-west verbinding naar Rosmalen 

 bovengrondse energetisch zuinige milieubewuste busbanen: Het JeroenBoschbaanplan 

 een loopbandverbinding (rollend tapijt) van het Centraal Station naar de Brabanthallen 

en naar het Centrum van de Binnenstad 

4. Jongeren & Senioren 

      ●    in iedere wijk minimaal 3,5 % per bebouwde hectare aan speelruimte 

 een megadisco en meer jongerenfestivals  

 investeren in de jongerencentra in de wijken 

 stimuleren vestiging jeugdherberg en/of jongerenhotel 

 inzet ervaring en kennis van onze senioren 

5. Inburgering 

 een allochtoon moet willen inburgeren, het volgen van een kwalitatief hoogwaardige 

(incl. grammatica) cursus Nederlands in een vaste (doorloop)tijd verplicht stellen 

 Nederlandse taal en Nederlandse cultuur zijn leidend 

 gemeentelijke brochures en overige informatiemateriaal alleen in de Nederlandse en 

Engelse taal, als wereldtaal 

 geen opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers 
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6. Onderwijs 

 laagdrempelige Brede Bossche Scholen en wijkgebouwen (verlaging huur) 

 werkgericht opleiden van vroegtijdige schoolverlaters 

 stringentere handhaving schoolplicht 

 meer aandacht voor Nederlandse normen en waarden in het lespakket 

 meer aandacht voor technische beroepen  

 Samenwerking stimuleren tussen bedrijfsleven en onderwijs 

7. Ruimtelijke ordening & Milieu 

 niet bouwen uit prestigedrang! of vanwege een dichtgespijkerd coalitieakkoord 

 geen parkeergarage aan de Hekellaan 

 geen museumkwartier, niet bouwen voor leegstand en geen sloop GZG 

 handhaving kastanjebomen op de Parade 

 snelle ontwikkeling centrumplan Rosmalen 

 minimaal 400 sociale woningen in 2010 erbij 

 hergebruik leegstaande kantoren t.b.v. wonen door aanpassing van de bestemming 

 eenmaal per jaar een gratis “Grofhuisvuil-ophaaldag” 

 investeren in energiezuinige maatregelen  

 behoud van bomen als uitgangspunt 

 vaker ophalen grijze container, minder ophalen groene container 

8. Cultuur 

 een megabioscoop 

 cultuurinbreng van eigen bewoners niet vergeten 

 de Parade als cultuurplein waar b.v. kunstschilders en andere beeldende kunstenaars 

hun werk kunnen laten zien plus alleen evenementen met een ingetogen karakter 

 geen nieuwe culturele gebouwen (14 is genoeg) 

 entreegelden jongeren tot 18 jr. en senioren met korting 

9. Sport 

 investeren in sportmogelijkheden voor de jeugd, ook gehandicaptensport 

 sportprofessionals ten dienste van de jeugdsport 

 sportverenigingen vrij van OZB 

 invoeren van schoolzwemmen 

 meer kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen in 2010 

 sportaccommodaties multifunctioneel 

10. Financiën en gemeentelijke organisatie 

 geen hogere gemeentelijke belastingen 

 niet meer geld uitgeven dan je hebt, de tering naar de nering zetten! 

 subsidieverstrekking mag niet in strijd zijn met het integratiebeginsel 

 meer bevoegd- en verantwoordelijkheden wijk- en bestuursraden 

 terugdringen van regelgeving en meer eigen verantwoordelijkheid van de burger 

 elke 4 jaar rouleren van de ambtelijke top 

 terugdringen van het aantal ambtenaren bij de gemeente „s-Hertogenbosch 

 korte lijnen en inkorten van ambtelijke procedures 
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1. Veiligheid 

In heel „s-Hertogenbosch moet het gevoel van veiligheid worden vergroot. TROTS wil dit 

ondermeer bereiken door meer zichtbaar aanwezig toezicht: politie, stadstoezicht, 

stadswachten en indien nodig met inzet van externe beveiligingsmedewerkers met genoeg 

bevoegdheden om de veiligheid te garanderen. 

Meer uniformen, meer bevoegdheden, meer veiligheid! Het aantal wijkagenten dient 

aanzienlijk uitgebreid te worden, elke wijk een agent! 

TROTS is voorstander van camera´s in specifieke overlast- en uitgaansgebieden. 

 

(Verbaal) Geweld tegen de mensen die onze veiligheid en gezondheid waarborgen is 

onacceptabel. TROTS is in dit kader van mening dat politieauto‟s en ambulances voorzien 

worden van videoapparatuur, dit heeft een preventieve werking en verhoogt de pakkans. 

 

TROTS is van mening dat de eigenaren van coffeeshops verantwoordelijk zijn voor de 

veiligheid in het pand en de directe omgeving. 

 

Daders moeten opgepakt worden en overlast op straat moet snel en afdoende worden 

bestreden. Denk bijvoorbeeld aan het toenemende geweld tijdens het uitgaan op de Parade, de 

escalaties in de Kruiskamp en de Hambaken. De dagelijkse Bossche omgangsvormen moeten 

weer naar een aanvaardbaar niveau worden gebracht. Respectvolle en vriendelijke 

omgangsvormen, rekening houdend met elkaar en een nette benadering bij conflicten dragen 

ertoe bij dat de onderlinge verhoudingen verbeteren. Volwassenen moeten hun kinderen deze 

samenlevingsvorm bijbrengen en moeten zelf ook worden aangesproken op onbetamelijk 

gedrag.  

 

Vandalisme is het begin van criminaliteit en dient hard te worden bestreden. Vandalen dienen 

de door hen veroorzaakte “shit” zelf op te ruimen. 

Burgers die misstanden constateren en dit doorgeven moeten weten dat er adequaat op wordt 

gereageerd, dat vergroot de pakkans! Als we regels afspreken laten we die dan ook 

handhaven. Het argument dat het te duur is, mag geen argument zijn. Wat TROTS betreft mag 

handhaving geld kosten, het is tenslotte bedoeld om gedrag te veranderen en niet om geld te 

verdienen: 

 de Patsersaanpak moet uitgebreid worden,; 

 Hufters aanpakken  

 wegjagen leidt niet tot gedragsverandering, confronteren en schadeverhaal wel; 

 bekende veelplegers van de straat halen (gebiedsverbod). 

 

Het oprichten van hostels kan een bijdrage aan een veiliger leefomgeving geven, maar behoeft 

maatwerk, bij voorkeur niet grootschalig en niet midden in de woonwijk. De betreffende 

mensen hebben hulp nodig, maar niet ten koste van alles. 

De veiligheid van de wijkbewoners dient de eerste prioriteit te hebben, de kwaliteit van zorg 

voor deze groep komt daarna aan de orde.  

 

Jongeren die ontsporen moeten worden gestraft op een manier die ze voelen. Hun ouders 

dienen betrokken te worden bij dit probleem; een eventuele opvoedcursus dient aan de orde te 

zijn. De hiervoor in rekening te brengen kosten bedragen minimaal de door de ouders over de 

periode (te) ontvangen kinderbijslag. Opvoeden moet door de ouders bekostigd worden, 

indien zij in die verplichting verzaken mag de maatschappij niet voor de kosten opdraaien. 

Noodzakelijke “heropvoeding” is uiteindelijk ook in het belang van de jongeren zelf. 
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Onveilige verkeerssituaties binnen de wijken worden vaak veroorzaakt door te hard rijden. 

Onderzoek wijst uit dat 80% van de onveilige verkeerssituaties door de wijkbewoner zelf 

wordt veroorzaakt. Om dat te voorkomen wil TROTS niet de politie inzetten maar een fysieke 

snelheidsbeperkende maatregel (drempels, bloembakken etc.). Geen politie want die heeft wel 

wat anders te doen! 

De wijkbewoners bepalen echter zelf welke maatregel het meest effectief is. Maar keuze voor 

geen maatregel = ook niet zeuren! 

 

Uit oogpunt van veiligheid kent heeft onze stad beperkingen in de openingstijden voor de 

horeca ingesteld. TROTS is van mening dat dit een ongewenste betutteling van de burger is 

en dat daardoor de veiligheid ook niet wordt verhoogd. De veiligheid om de horeca heen 

wordt m.n. negatief beïnvloed door: 

 wangedrag door (vaak) dronken bezoekers; maatregelen volgens TROTS: oppakken, 

lik-op-stuk, weekendje weg op eigen kosten,  

 jongerengroepen die verplicht buiten staan te roken; maatregelen volgens TROTS: 

stimuleren en/of faciliteren van interne rookplekken,  

 door de vaste sluitingstijden komen teveel bezoekers tegelijkertijd op straat; 

maatregelen volgens TROTS: vrije horecaopeningstijden. 

 

TROTS is voorstander van vrije openingstijden van de horeca. Hierbij gaan wij er wel vanuit 

dat de horecaondernemer de verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen het pand en de 

directe omgeving draagt. De horecaondernemer moet de verantwoordelijkheid nemen en 

dragen bij het schenken van alcohol. Voor wat hoort wat! 

 

2. Zorg 

Ouders zijn de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen. Ingeval kinderen 

frequent in aanvaring komen met de politie, overlast veroorzaken, over straat zwerven e.d. wil 

TROTS de ouders verplichten zich bij de (her)opvoeding te laten ondersteunen. 

 

De reeds ingevoerde landelijke wet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mag niet 

leiden tot vermindering, verslechtering of vertraging van zorg. De zwakkeren in onze 

samenleving (zieken, gehandicapten en ouderen) verdienen een goede verzorging. 

In iedere wijk moet een wijkloket komen. Dit loket moet laagdrempelig zijn, aansluiten bij 

een plek waar veel klanten komen en toegankelijk zijn voor iedereen. Het loket moet 

ondersteuning bieden in de vorm van informatie en begeleiding m.b.t. zorg, regelgeving en 

het omgaan met geld ter voorkoming van oplopende schulden.  

 

TROTS is voorstander van een vaste wijkverpleegkundige. Deze kan ondermeer persoonlijk 

contact met hulpbehoevende mensen onderhouden en is een vast aanspreekpunt binnen de 

wijk. Ter voorkoming van sociale armoede is een ontmoetingsplek in iedere wijk voor de 

ouderen onontbeerlijk. 

 

Armoede dient te worden bestreden, maar ook hier geldt: iedere bewoner heeft zijn eigen 

verantwoordelijkheid, als deze niet gedragen kan worden vanwege psychische en fysieke 

beperkingen, dient hulp te worden verleend. Wangedrag wordt niet beloond. 
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3. Lokale economie & Toerisme 

Economie 

De economie verkeert in zwaar weer. Het zijn tijden die vragen om maatregelen, óók door de 

gemeente. TROTS wil méér geld inzetten, desnoods met inzet van bestaande financiële 

reserves, om zodoende de werkgelegenheid in stand te houden, de groei te stimuleren en om 

werkeloosheid en armoede(val) tegen te gaan. TROTS denkt hierbij aan tijdelijke opschorting 

of achterstelling van de betaling van de gemeentelijke belastingen; investeringsstimulerende 

maatregelen op het gebied van milieu en duurzaamheid; kluswoningen; ombouwen van 

kantoren naar woningen; bij aanbestedingen Bossche ondernemingen voorrang geven. 

De gemeente dient het bedrijfsleven te faciliteren om tot een zo goed mogelijk economisch 

resultaat te komen. Deze samenwerking dient te leiden tot een verantwoord en duurzaam 

ondernemersklimaat. 

 

Door allerlei inefficiënte en overbodige regelgeving worden bedrijven teveel belast. Dit gaat 

ten koste van het bedrijfsresultaat en heeft daardoor een negatieve invloed op de 

werkgelegenheid. 

„s-Hertogenbosch moet zich landelijk onderscheiden, niet alleen als vestingstad, maar ook als 

een goede vestigingstad. Een stad waar duidelijke en uitvoerbare (dus minder) regels gelden 

met korte wachttijden. Overbodige en/of niet handhaafbare regelgeving moet worden 

afgeschaft. 

TROTS wil een ondernemersloket met ondernemers, vóór ondernemers. Dit loket moet 

ondernemers helpen met ondernemen en de problemen die dit in de weg staan, wegnemen. 

Ondernemers voor ondernemers, geen ambtenarenloket die alleen regels uitvoeren en niet 

meedenken. 

 

TROTS is voorstander van vrije winkeltijden. Het is de verantwoordelijkheid van iedere  

ondernemer om de winkeltijden, conform de Winkeltijdenwet, te bepalen. De consument kiest 

zelf wel wanneer hij/zij boodschappen gaat doen. 

 

Toerisme 

TROTS is van mening dat vanuit economisch belang het toeristisch bezoek aan onze stad op 

peil moet blijven en nog beter, toeneemt. Dat betekent een actiever toeristisch beleid! 

Het toeristenbeleid dient afgestemd te zijn op de mogelijkheden van de stad en de wensen van 

de toerist. TROTS wil een stadsstrand, een stadscamping en meer hotelfaciliteiten realiseren. 

„s-Hertogenbosch heeft de neiging stad van alles te zijn. Sportstad, culturele hoofdstad, stad 

van de smaak, keramiekstad: wij moeten en gaan hierin keuzes maken!  

 

Bereikbaarheid 

TROTS is van mening dat verkeersverbeteringen slim, snel en efficiënt moeten worden 

uitgevoerd. 

De weggebruiker en de bewoner kan heel goed aangeven waar in hun omgeving verbeteringen 

moeten worden aangebracht. 

 het niet openen van de brug tijdens de spits, 

 de weg voor de pendelbus van en naar het transferium dient zoveel mogelijk 

vrijgemaakt te worden, 

 meer verkeersregelaars inzetten (b.v. Sluis-0 en St. Jozefstraat), 

 de Dorpstraat in Rosmalen autovrij. 

 

Voor de langere termijn dient een bereikbaarheidsbeleid te worden geformuleerd. 

Een visie met duidelijke doelstellingen, planning en de financiële consequenties. 
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waarin ook beleidszaken als ruimtelijke ordening, veiligheid, milieu zijn geïntegreerd. 

TROTS gaat taakstellend te werk! 

 

Het is van  het grootste belang dat we goed openbaar vervoer hebben waar veel gebruik van 

wordt gemaakt. Eén van de voorwaarden hiervoor is; een vrije baan. Verder wil TROTS lage 

tarieven voor openbaar vervoer zodat de reiziger gestimuleerd wordt om hiervan meer gebruik 

te gaan maken. 

 

TROTS is voor innovatieve openbaar vervoersvarianten, zoals een kabelbaanvorm. Een 

betrouwbare, milieuvriendelijke variant welke altijd „rijdt‟. 

Om het centrum van de Binnenstad en het drukbezochte Brabanthallen-complex optimaal 

bereikbaar te maken wil TROTS een „rollend tapijt vanaf het Centraal Station (ketenvervoer). 

Het vergroot de toegankelijkheid, is gebruiksvriendelijk, is betrouwbaar en stimuleert het 

gebruik van de trein en bus naar onze stad.  

 

Het informatiesysteem (vooral bij het station) moet worden opgewaardeerd. 

TROTS wil de binnenstad autoluw maken en dat betekent o.a.: 

 Geen parkeergarage in de binnenstad (GZG); 

 Geen superdure parkeergarage op de Binnenstadsring (Hekellaan); 

 Meer transferia aan de buitenkant van de stad, ook goederentransferia/terminal; 

 Een ring rondom de stad waarop het bestemmingsverkeer wordt geselecteerd en op de 

doorstroomassen hun weg in de stad kunnen vervolgen. 

Door de Parallelweg door te trekken en een extra oost-west verbinding te maken naar 

Rosmalen moet het wegenpatroon worden voltooid.  

Alle winkelgebieden moeten goed bereikbaar zijn en zich vooral kenmerken door een prettige 

omgeving om in te vertoeven. Daar is voor de detaillist winst mee te boeken. TROTS wil dat 

het betaald parkeren bij de winkelcentra buiten het stadscentrum uniform is. 

4. Jongeren & Senioren 

TROTS is de partij van nu, de partij van de toekomst. TROTS is van mening dat er tot nog toe 

op een onvolledige wijze aandacht wordt gegeven aan de jeugd. Er wordt met name betutteld 

en gepamperd en minder geluisterd. Met als gevolg dat het jeugdvoorzieningenniveau sterk is 

achtergebleven. TROTS kent hun wensen en vindt dat het tijd dat deze zaken eens worden 

gerealiseerd:  

 een megadisco in „s-Hertogenbosch 

 investeren in de jongerencentra in de wijken 

 vrije openingstijden horeca 

 meer jongerenfestivals  

 stimuleren vestiging jeugdherberg en/of jongerenhotel 

 
TROTS is voor jongeren door jongeren! 

 

Senioren 

TROTS wil de senioren bij de samenleving blijven betrekken, sterker nog: zij zijn de basis 

van de samenleving. Ervaring en kennis van ouderen is van grote waarde voor iedereen. 

TROTS wil de vitaliteit van hen blijven stimuleren en hen niet neerzetten als een  

zorgvragende groep. TROTS ziet senioriteit als een kans voor onze maatschappij waar wij 

optimaal gebruik van moeten maken. 
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5. Inburgering 

TROTS vind dat iedere allochtoon moet willen inburgeren en dus verplicht is om de 

Nederlandse taal te spreken en schrijven, de Nederlandse cultuur te accepteren en te 

respecteren. Kennis van taal en cultuur zijn de minimale eisen voor integratie. Als de wil bij 

de allochtoon hiervoor bestaat is de inburgering al voor een groot deel gerealiseerd. Er zijn 

gelukkig legio voorbeelden van ingeburgerde allochtonen, die door eigen inzet en wilskracht 

een van ons zijn geworden.  

 

Integratie is pas geslaagd als de nieuwkomer actief meedoet aan de Nederlandse samenleving! 

Als hij/zij de Nederlandse taal spreekt, werk heeft, belasting betaalt, stemt, zich houdt aan de 

Nederlandse wet- en regelgeving, de Nederlandse cultuur respecteert, de kinderen die 

leerplichtig zijn naar school stuurt en loyaal is aan de Nederlandse Staat die hem/haar heeft 

opgenomen. 

 

TROTS wil dat er opgehouden wordt om de gemeentelijke brochures en overig 

informatiemateriaal in allerlei talen uit te brengen. De Nederlandse taal en de Engelse taal als 

wereldtaal moet voldoende zijn om iedereen, van (nieuwe) inwoners tot en met de bezoeker of 

toerist, van de gewenste en noodzakelijke informatie te voorzien. 

 

Als uitgangspunt bij de inburgering zal TROTS de hierop van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving uitvoeren, Niet MEER en ook niet minder! Dit betekent ook dat TROTS 

gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers niet zal accepteren. 

Er moeten geen valse verwachtingen gewekt worden, ook uit respect naar de uitgeprocedeerde 

asielzoekers.  

 

6. Onderwijs 

TROTS wil een kwalitatief hoger onderwijsniveau in ‟s-Hertogenbosch. 

Het onderwijzend personeel, de expert bij uitstek, moet de ruimte krijgen om vanuit de 

praktijk het lespakket op een hoogwaardiger niveau te brengen. 

Onze kinderen zijn de toekomst. Om de normen en waarden in Nederland te kunnen 

herstellen, moeten we aan hen de instrumenten aanreiken op school, waaraan zij zich kunnen 

vasthouden. De waarden en normen moeten sterk aanwezig zijn in het lespakket. 

 

Jongeren moeten gestimuleerd worden hun keuze voor een opleiding te laten bepalen door 

hun eigen kwaliteiten en de toekomstmogelijkheden die een dergelijke keuze hen biedt. Dat 

wil zeggen: werkgericht opleiden. De lagere technische opleidingen dienen te worden 

opgewaardeerd. We moeten voorkomen dat we allemaal professor worden, dat ondergraaft 

onze economie. Een vakman- of vrouw is goud waard! Ook voor mensen die langdurig 

werkeloos zijn, moeten er mogelijkheden komen om werkgericht om te scholen. „s-

Hertogenbosch heeft achterstandswijken, waar de schoolresultaten ver achterblijven. 

Schooluitval moet met alle macht worden bestreden. De signalering hiervan dient te worden 

verbeterd. Bij iedere school dient een conciërge aanwezig te zijn, welke ook bij de leerlingen 

thuis polshoogte gaat nemen. Het is: of naar school gaan of werken (of een combinatie van 

beiden)! Een dagtaak met perspectief helpt jongeren uit die vicieuze cirkel te stappen. Het 

project „leren en werken‟ draagt al bij aan een dergelijk doel en TROTS juicht dat dan ook 

toe. Het actief betrekken van de Bossche en Rosmalense ondernemer kan daar wezenlijk aan 

bijdragen. 
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De gemeente „s-Hertogenbosch investeert in nieuwe schoolgebouwen, de zgn. BBS (Brede 

Bossche scholen). Deze zijn bedoeld als spilgebouwen binnen een woonwijk voor onderwijs, 

kinderopvang, sport, maatschappelijk werk (wijkloket) en wijkverenigingen.  

De huur van dergelijke locaties is vaak te hoog en daardoor zijn ze dan ook te beperkt 

toegankelijk. 

Dat geldt ook voor andere wijkgebouwen. TROTS wil dat de toegankelijkheid van dergelijke 

gebouwen wordt vergroot door het beheer onafhankelijk te positioneren binnen het wijkloket. 

Het beheer heeft diverse ondersteunende taken zoals het coördineren en garanderen van 

openingstijden aan wijkverenigingen en wijkorganisaties tegen redelijke huren, het 

verstrekken van informatie en het uitvoeren van administratieve handelingen t.b.v. de 

verenigingen en/of de gemeentelijke organisatie. 

 

7. Ruimtelijke ordening & Milieu 

In „s-Hertogenbosch is er sprake van een aantal grote bouwprojecten, die op basis van 

coalitieakkoorden en prestigedrang zonodig uitgevoerd moeten worden. 

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en uit de hand gelopen kosten hadden deze allang 

van de planning afgehaald moeten zijn. 

Voorbeelden daarvan zijn: 

 de parkeergarage Hekellaan (van 13 naar bijna 60 miljoen); 

 museumkwartier (van 10 miljoen naar 34 miljoen (incl. provinciale bijdrage); 

 herinrichting Parade 5,5 miljoen, terwijl de staat van het plein nog goed is (TROTS 

wil de kastanjebomen handhaven, voorlopig een onderhoudsbeurt is voldoende); 

 Paleiskwartier (zuid): hier staat een enorme hoeveelheid dure appartementen gepland,   

terwijl de vraag ernaar niet meer bestaat. 

 

In plaats van het herzien van grootschalige plannen is er weer een nieuw grootschalige project 

opgetuigd: de verbouwing van het huidige GZG-terrein. Heel veel winkels (26000 m2) terwijl 

er in ‟s-Hertogenbosch, en zelfs aan de overkant van het GZG-terrein, veel winkels leeg staan. 

Periodieke inventarisatie naar het gewenste winkelvloeroppervlak is noodzakelijk, bouwen 

voor leegstand voorkomen, wij willen geen spookstad!!! 

 

TROTS heeft als uitgangspunt dat woningcorporaties hun woningen goed onderhouden. 

Als het onderhoud van bestaande huurwoningen wordt verminderd wordt daarmee vaak 

impliciet op sloop inzet. 

TROTS vindt dat de verhuurder dit beleid moet communiceren met de gemeente. 

Het huurderbelang moet optimaal behartigd te worden. 

 

De woonbehoefte is met name in de sociale sector groot en wordt alleen maar groter, o.a. 

doordat kopers weer huurders worden. Het is hoogstnoodzakelijk dat er voor de sociale sector 

wordt gebouwd: minimaal 400 woningen in 2010, zoals door het zittende college is 

toegezegd. Eigenlijk meer! Ook starters op de woningmarkt moeten meer mogelijkheden en 

keus krijgen. Vraaggericht bouwen is ons credo! 

 

Er kan bovendien veel extra woonruimte gecreëerd worden door leegstaande kantoren te 

hergebruiken voor bewoning. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bestemming wordt 

aangepast. Door middel van spoedprocedures is dat snel te realiseren. 

 

Wanneer men invalide wordt en zelfstandig wil blijven wonen, moet het overbodig zijn een 

(ver)bouwvergunning aan te vragen voor de benodigde aanpassingen. 
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Door de huidige lange procedures blijven gehandicapten maandenlang verstoken van de 

benodigde „hulp‟.  

  

TROTS is van mening dat het hoog tijd wordt voor de realisatie van het centrumplan 

Rosmalen. Het denken en praten hierover duurt nu al 15(!) jaar. Nu moet het maar eens 

worden uitgevoerd. 

Milieu 

Leven in een schone en gezonde omgeving is wat we allemaal willen. 

Wij willen toch ook dat onze kinderen en kleinkinderen in een leefbare omgeving kunnen 

vertoeven?  

Het milieubelang lijkt soms haaks te staan op het economisch belang. Om dat zoveel mogelijk 

in evenwicht te houden is het van belang te investeren in duurzaamheid en in energiezuinige 

maatregelen. Maatregelen zoals stimuleren van gebruik schone brandstof, gebruik van LED-

verlichtingsbronnen, installatie van zonnecollectoren, investeren in andere energiezuinige 

maatregelen en het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe technieken behoren hiertoe. Ook het 

in stand houden van zoveel mogelijk groen draagt bij aan een prettige leefomgeving. Wij zijn 

voorstander van behoud van bomen en historisch-cultureel groen. Bij de ontwikkeling van een 

woningbouwproject dient de aanwezigheid van bomen als uitgangspunt gerespecteerd te 

worden. 3,5 % van iedere bebouwde hectare in een  nieuwe of bestaande wijk dient uit 

speelruimte voor alle leeftijden te bestaan. 

Wij zijn niet voor behoud van iedere boom, de tijd en de behoefte vraagt soms om een offer.  

 

Het legen van de grijze (restafval) en groene containers (GFT) dient efficiënter te gebeuren. 

Nu wordt de ene week de grijze en de andere week de groene container door de 

afvalstoffendienst geledigd. Echter sinds het moment dat er in de GFT-containers alleen nog 

maar tuinafval mag worden gegooid zijn deze veel minder gevuld en gedurende de maanden 

november tot maart zelfs nagenoeg leeg. TROTS wil de ophaalfrequentie van de containers 

wijzigen: de grijze container in de wintermaanden elke week (groene helemaal niet) en buiten 

die periode 3 maal per maand en de groene container 1-2 keer per maand. 

 

TROTS wil een “Grofhuisvuil-ophaaldag” instellen. Eénmaal per jaar wordt het grof huisvuil 

gratis opgehaald. Dit voorkomt ondermeer zwerfvuil en verkeerd gebruik van de containers. 

 

De milieustraat op de Kruisstraat dient te worden behouden, inmiddels maken ook St. 

Michielsgestel en Maasdonk (zij betalen daarvoor) daar ook gebruik van en Treurenburg is 

voor hen een „brug te ver‟! 

 

8. Cultuur 

TROTS wil haar cultureel erfgoed (archeologie, monumenten, cultuur en landschap) graag 

behouden en onderhouden en culturele festiviteiten zoals het jaarlijkse carnaval en het 

eenmalige Jeroen Boschjaar 2016 stimuleren. 

Opmerkelijk is dat het culturele beleid zich vooral toespitst op de bezoeker van buitenaf en 

zich veel minder richt op onze eigen inwoners. 

In een rapport van de rekenkamercommissie is recent vastgesteld dat we ons primair moeten 

richten op onze eigen inwoners. Draagvlak en enthousiasme vanuit die groep dient als basis 

voor verdere uitbouw naar andere doelgroepen. 

TROTS erkent de eigenheid van stadsdelen en dorpen: daar moeten we trots op zijn! 

 

Het Jeroen Bosch feest in 2016 wordt gebruikt om de culturele infrastructuur uit te breiden. 

(Theater aan de Parade, Bibliotheek GZG). De 14 culturele gebouwen die ‟s-Hertogenbosch 
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nu heeft, zijn ons inziens voldoende om dit feestje te vieren. Geen uitbreiding, niet nog meer 

prestigieuze bouwprojecten! 

Fysiek zijn wij verzadigd: de al bestaande 14 culturele gebouwen dienen, wat TROTS betreft, 

als uitgangspunt. Deze gebouwen dienen maximaal benut te worden. 

  

Wat de entreeheffing betreft is het van belang dat de jongeren (tot 18 jaar) en senioren de 

culturele activiteiten kunnen bezoeken tegen laag tarief. 

 

‟s-Hertogenbosch heeft onvoldoende bioscoopvoorzieningen, andere steden in Brabant zoals 

Eindhoven en Tilburg laten zien hoe het kan en moet. Om de bioscoopvoorzieningen weer op 

peil te brengen wil TROTS een megabioscoop realiseren. 

 
9. Sport 

TROTS draagt het beoefenen van sport een warm hart toe. Niet alleen voor de gezondheid, 

maar ook vanwege het sociale aspect.  

Op scholen moeten de basisvoorzieningen aanwezig zijn en daar hoort ook een opgeleide 

gymleraar bij. 

TROTS is een voorstander van schoolzwemmen, niet voor diploma‟s, dat is een 

verantwoordelijkheid van de ouders. Schoolzwemmen is voor bewegen, niet diplomeren! 

 

Wij zijn van mening dat de gemeentelijke ondersteuning vooral moet worden ingezet op onze 

jeugdige inwoners. Breedtesport verdient meer steun van de gemeente dan topsport, dat is een 

gevolg. De professionele sporters (FC Den Bosch en de hockeyclub) dienen zich 

verdienstelijk op te stellen om de jeugd te motiveren. Op deze wijze kunnen zij, voor dezelfde 

maatschappij die ook hen ondersteunt, iets terugdoen. 

 

Om de toegankelijkheid van de sport te vergroten wil TROTS de sportverenigingen de door 

hen betaalde OZB compenseren door het verstrekken van extra subsidies. 

TROTS is van mening dat sportaccommodaties multifunctioneel gebruikt moeten worden.  

 

In het verleden is door het College toegezegd dat het voorzieningenniveau bij 

nieuwbouwprojecten zal meegroeien. Dat blijkt niet in alle gevallen ook te gebeuren. 

Zo wordt er onvoldoende rekening gehouden met de opgroeiende jeugd en hun sportbehoefte, 

veelal voetbal. Een goed voorbeeld hiervan is Empel.  

TROTS is van mening dat kunstgrasvelden daar een grote bijdrage aan leveren. Deze willen 

wij al in 2010 realiseren. 

 
10. Financiën en gemeentelijke organisatie 

TROTS pleit voor een goed geordende gemeente die niet alleen jaarlijks begroot, maar ook 

verantwoording aflegt en kan worden aangesproken op alle vooraf gestelde doelstellingen en 

behaalde prestaties. Deze verantwoording moet transparant en inzichtelijk zijn voor alle 

inwoners. Zij dienen te kunnen begrijpen waaraan hun geld uiteindelijk is besteed. 

Begroting en jaarrekening moeten voor iedereen helder, begrijpelijk en duidelijk zijn! 

 

Het is van groot belang dat de overheid, ook in tijden van recessie, blijft investeren. 

Niet alleen vanwege de voortgang in ontwikkelingen, maar ook vanwege behoud van 

werkgelegenheid. 

Gezien het economisch tij, is het wel van belang om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. 
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Een sluitende begroting en een actuele meerjarenplanning welke regelmatig geëvalueerd  

wordt, zijn daarbij leidend. We moeten daarbij ook zo flexibel zijn om tussentijds andere 

keuzes te kunnen maken; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

 

TROTS is tegen verhoging van de gemeentelijke belastingen. Ingeval de inkomsten te weinig 

zijn om de uitgaven te dekken, zullen er beleidsmatige keuzes gemaakt moeten worden 

(schrappen/wijzigen van beleid) om de tekorten te dekken. 

 

Vele subsidies worden vanuit traditie verstrekt. Beoordeling op noodzakelijkheid vindt 

onvoldoende plaats. TROTS vindt dat de subsidieverstrekking moet plaatsvinden op basis van 

direct maatschappelijk nut, getoetst aan de huidige tijd. 

Subsidies die bijvoorbeeld in strijd zijn met het integratiebeginsel zullen niet meer worden 

verstrekt.  

 

TROTS gaat voor het terugdringen van regelgeving en vermindering van ambtenaren. 

Iedere ambtenaar die erbij komt is hooguit een politieagent. 

De regels worden leidend en zijn niet meer dienstbaar voor de bewoner. 

Vereenvoudiging en vermindering is de oplossing. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door 

ons niet bezig te houden met allerlei uitzonderingen op de regels; dat doet afbreuk aan 

diezelfde regels. 

Het wijkloket moet de bewoner helpen bij de uitvoering van regels. Zij hebben die tenslotte in 

het leven geroepen. Dit zal moeten leiden tot een verkleind ambtenarenapparaat. 

 

TROTS is van mening dat het ambtenarenapparaat op de juiste stoel moet zitten: niet besturen 

maar uitvoeren! Dit betekent in ieder geval dat de ambtelijke top, na iedere volgende 

gemeenteraadsverkiezingen, moet rouleren.  

 

TROTS is voor het behoud van de hulp-gemeentesecretariaten in Empel en Rosmalen. 

 

TROTS wil uitvoeren wat de inwoners van ‟s-Hertogenbosch willen. Eén van de mogelijk-

heden om dat te realiseren is om de Bestuurs- en Wijkraden meer taken en verantwoordelijk-

heden te geven. Op deze wijze kan de inwoner een directe invloed krijgen op wat er in zijn 

leefomgeving moet gebeuren. 

 


