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Het is immers jouw stad en jouw buurt waar het 
allemaal gebeurt! 

Inleiding 
We vinden ‘s-Hertogenbosch een plek om trots op te zijn, om van te houden! Het zelfde geldt voor Rosmalen, 
Empel, Engelen en Bokhoven, met hun eigen karakter, charme en kracht. Sámen vormen we de gemeente ’s-
Hertogenbosch, voorzien van een lange traditie en - bij goed beleid - van een geweldig en duurzaam 
toekomstperspectief! 

De Bossche VVD streeft ernaar om de kwaliteiten van onze prachtige stad te behouden en te verbeteren, 
waarbij we ruim baan geven aan de vele vrijwilligers. Zonder deze enthousiastelingen, of ze hier nu geboren 
zijn of niet, zou de stad niet zijn waar ze nu staat. We houden, met zeer veel anderen, ontzettend veel van deze 
plaats en koesteren de cultuurhistorie, de gezelligheid, de hoge kwaliteit en de opvallende, moderne 
dynamiek! Maar bovenal is ‘s-Hertogenbosch een Bourgondische stad waar het goed wonen, leven, studeren, 
werken en recreëren is. 

Als politiek gekozen bestuurders kunnen we het allemaal niet alleen organiseren. Daarom willen we meer 
ruimte en verantwoordelijkheid bieden aan de inwoners zelf. Dat past ook bij onze liberale manier van denken 
en werken! 

Het is immers JOUW STAD en JOUW BUURT!   

Wij hebben vier speerpunten voor de komende jaren! 
De VVD handelt vanuit een liberaal perspectief. We zijn er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil 
maken! Dat wil zeggen dat we in ons dagelijkse politieke handelen de uitgangspunten vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal stellen. Dat 
betekent duidelijke keuzes maken, knopen doorhakken en doortastend zijn bij politieke vraagstukken. 

We presenteren onze beleidsmeningen in dit programma. Daarin kiezen we voor vier speerpunten: 

1. Een sterke economie 
2. Veiligheid, integratie en een krachtige aanpak van de criminaliteit 
3. Jouw buurt 
4. Minder bureaucratie en minder lasten voor burgers en bedrijven. 

Vindt de VVD de overige onderwerpen dan onbelangrijk? Natuurlijk niet, en zaken die al goed gaan of onze 
beleidsinstemming hebben (bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, natuur of water) worden uiteraard 
gewoon doorgezet. In dit programma geven we aan waaraan we als liberalen hechten of wat anders dan wel 
beter moet in de verschillende beleidsvelden! Het is niet allesomvattend maar voldoet, naar onze stellige 
mening, aan de behoefte van de hedendaagse Bossche kiezer: duidelijkheid! 



 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010-2014 Pagina 3 van 25 

Onze vier speerpunten: 

1. Een sterke economie 
Een sterk economisch beleid: dáár gaan we voor. En we kennen het bedrijfsleven als geen ander! We zien de 
kansen én we hebben ook oog voor de problemen van het bedrijfsleven, ongeacht of het nou het midden- en 
kleinbedrijf, de winkelier, zzp-er of de medewerker betreft. Dat hebben we bewezen ingoede en slechte tijden! 
We knokken in de eerste plaats tegen de gevolgen van de economische crisis, en stoppen veel energie in het 
scheppen van nieuwe banen en het behoud van de bestaande. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling en uitvoering 
van krachtige op innovatie gerichte actieprogramma’s. We stimuleren grensverleggend denken. We kiezen 
bestuurlijk voor het benutten van de sterke kanten en de kansen van en voor onze stad. Dit alles doen we 
samen met de ondernemers, want zij kennen de markt en ze staan het dichtst bij de eindgebruikers of 
consumenten! 

Een gezonde economie kent bloeiende bedrijven en aantrekkelijke banen. Daarvoor moet de overheid blijvend 
het klimaat scheppen. Dat vraagt om duidelijke en harde prioriteiten binnen het gemeentelijke beleid: 
voldoende ruimte voor de groei van bestaande en nieuwe bedrijven, een goede infrastructuur met 
voorzieningen, een doordacht verkeersbeleid gericht op vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen. Zó 
blijft ’s-Hertogenbosch een aantrekkelijke en soepel bereikbare gemeente voor bewoners, bezoekers en 
forensen, ongeacht hun middel van vervoer. Ook vraagt een sterke economie om een klantvriendelijke en 
meewerkende overheid, dus om een opstelling die van ‘ja’1

2. Veiligheid, integratie en een krachtige aanpak van de criminaliteit. 

 uitgaat. We faciliteren het bedrijfsleven, initiëren 
nieuwe ontwikkelingen, en investeren in het ‘kennisintensiever’ maken van onze economie. Speerpunten 
daarbij zijn voor ons de komende jaren de binnenstad, en de bedrijfssegmenten voeding en gezondheid, 
cultuur en economie, ICT en toerisme. 

 
De Bossche VVD geeft ook zeer hoge prioriteit aan veiligheid in jouw stad. Kies je voor ons, dan kies je voor een 
veilige stad. Niet omdat andere zaken minder belangrijk zijn, maar omdat we van duidelijkheid houden. En 
daarvoor willen we harde keuzes maken binnen de komende beleidsprogramma’s en - budgetten.  

Vandalisme, verloedering, alle vormen van (jeugd-)criminaliteit, bedreigende buurtsferen zijn niet langer 
acceptabel. Waar ‘zachte’ maatregelen niet helpen, moeten we effectieve ‘harde’ maatregelen niet schuwen. 
De huidige aanpak van de criminaliteit onder vaak jeugdige groepen minderheden, levert nog onvoldoende 
resultaat op. We hebben het dan over de patsers in de te dure auto’s, het ongewenste intimiderende gedrag 
van personen of groepen in wijken, de hoge criminaliteitscijfers onder bepaalde bevolkingsgroepen. Het kost 
de gemeenschap ongelooflijk veel ergernis en geld. We blijven iedereen kansen bieden voor een goede 
maatschappelijke toekomst, maar we vinden tegelijkertijd dat waar de inzet van jongerenwerkers geen 
resultaat oplevert, een hard optreden met minder vrijblijvendheid en keuzemogelijkheden op zijn plaats is.  

Ook pleiten wij voor meer wijkagenten in alle buurten en wijken, en ook voor bijvoorbeeld de inzet van 
bijstandsgerechtigden bij werkzaamheden in de maatschappelijke dienstverlening.  

Kortom: De Bossche VVD is er in JOUW stad en JOUW buurt voor JOU, is er voor alle leeftijden, voor alle 
mensen van goede wil! We maken geen onderscheid op grond van afkomst maar wel op de mate waarin 
mensen bereid zijn om mee te werken aan een goede toekomst van onze gemeente. We kiezen daarom voor 
                                                                 
1 ‘Ja’ vormt het begin van het antwoord. Uiteraard kunnen er redelijke voorwaarden volgen. Dit noemen we de 
´ja´- mits mentaliteit. 
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helden en niet voor hufters. Op dit moment is de politie met de bestaande menskracht niet in staat om alle 
zwaardere delicten aan te pakken. Veelplegers en plegers van kleine vergrijpen krijgen daardoor te weinig 
prioriteit. Vooral jonge ‘crimineeltjes’ ontwikkelen zich daardoor tot professionele criminelen. Deze spiraal 
moet te doorbreken zijn! 

In alle landen om ons heen is het aantal politiemensen per 1.000 inwoners veel groter dan in Nederland. De 
VVD maakt zich daarom sterk voor: 

• Uitbreiding van het lokale en regionale politieapparaat 
• Meer bevoegdheden voor gemeentelijke opsporingsambtenaren bij Stadstoezicht 
• Uitbreiding van toezichthouders op buurt- en wijkniveau. 

In ’s-Hertogenbosch blijft de integratie achter, vooral die onder Marokkaanse jongeren. Het aandeel van deze 
groep in de criminaliteit, de bijstand, WW en schooluitval is onevenredig groot. Alle energie moet gaan naar 
het wegwerken van deze achterstandsituatie. Daarvoor zijn vier speerpunten noodzakelijk: het leren van de 
taal, het voorkomen van schooluitval, emancipatie van moslimvrouwen en het verkrijgen van werk, daarvoor is 
een eigen innerlijke motivatie nodig. De VVD wil de zwakke positie van moslimvrouwen versterken, zodat er 
ook binnen het gezin voldoende bijsturing kan plaats vinden. 

3. Jouw buurt 
 

Initiatieven en creativiteit moeten nog meer waardering krijgen. Dit geldt voor de (buurt-)ondernemer met zijn 
ambitieuze plannen. Voor de vrijwilliger die zijn wijk weer veilig en leefbaar wil maken of zich inzet voor de stad 
of vereniging. Voor de coach die met zijn club kampioen wil worden, maar ook voor de leesmoeder die vrijwillig 
kinderen helpt bij hun ontwikkeling of voor de bestuurs- of wijkraden die vaak het beste weten hoe zij samen 
met anderen activiteiten in hun wijken kunnen organiseren, of hoe ze hun wijk leefbaarder kunnen maken. 

Wij staan achter de bewoners, vrijwilligers, ondernemers, verenigingen en instellingen! Wij staan voor een 
Bossche maatschappij met een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en 
respect centraal staan. Dat betekent meer ruimte voor jou, jouw vereniging etc. in jouw stad of jouw buurt.  

Wij geven de voorkeur aan het ontwikkelen van gemeentelijk beleid dat dichter bij Bosschenaren, 
Rosmalenaren en de inwoners van Empel, Engelen en Bokhoven staat; iets waar jij dagelijks direct zichtbaar 
profijt van hebt.  

Wij kiezen daarom voor de invoer van buurtbudgetten, meer preventie in wijken en buurten, beter onderhoud 
van straten, pleinen en groenvoorzieningen, (met zo mogelijk je auto dicht bij de woning geparkeerd), een 
goede wegenstructuur, en vooral minder betutteling en regelzucht en meer snelheid van bestuurlijk handelen 
door de gemeentelijke overheid! 

De stad heeft veel elan, we houden van en zijn trots op onze stad, maar de stad kent ook zijn problemen! De 
enige manier om die het hoofd te bieden is door met zijn allen er tegenaan te gaan. Wij kiezen voor een stad 
waar het voor allen plezierig wonen, leven, werken/studeren en recreëren is. Dat vraagt om inzet en 
bereidheid van allen. Maar is ’s-Hertogenbosch ook niet bij uitstek de stad waar zoveel vrijwilligers actief zijn 
en waar dit dus zou moeten lukken?  
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4. Minder bureaucratie en minder lasten voor burgers en bedrijven 
 

Iedereen begrijpt dat je regels nodig hebt in onze complexe samenleving. Het is niet zozeer de hoeveelheid 
regels die irritatie opwekt, maar de wijze waarop ze gehanteerd worden: de bureaucratie. De uitvoering van 
het bestaande beleid kan beter, sneller en effectiever. Ook hier geldt dat wij gaan voor een ‘ja´- mits 
mentaliteit van de Bossche gemeentelijke organisatie. Teveel ogen kijken naar elk voorstel, er wordt vaak 
onnodig integraal gekeken naar elke vergunningaanvraag en de gestelde eisen zijn niet altijd redelijk, dan wel 
moeilijk te begrijpen voor degene die ermee te maken krijgt. Ook moeten de behandeltermijnen korter 
kunnen. Daarom is het redelijk om de aangevraagde vergunningen die binnen de geldende termijn niet 
behandeld zijn, automatisch te verlenen. 

Wij moeten de komende jaren in onze stad en onze buurt nog praktischer mee- en samenwerken met mensen 
die iets willen bouwen, organiseren of ondernemen. Dat vraagt om beleid dat enerzijds algemene 
bouwvoorwaarden stelt en een optimale marktgerichte en klantvriendelijke opstelling mogelijk maakt van de 
gemeentelijke organisatie en anderzijds snelheid van handelen laat zien. We koesteren de rijke cultuurhistorie 
van onze stad, maar we willen ook in wijken waar dit verantwoord is ‘ruimte’ maken voor ‘bouwen met minder 
vergunningen’: de zogeheten welstandsvrije gebieden. 

De Bossche VVD is al sinds jaar en dag de waakhond van de lage lasten. Iedere euro die we uitgeven, komt 
immers uit het belastinggeld dat we gezamenlijk opbrengen. Het kan soms echt met minder. Zo dienen 
buurtbarbecues niet bekostigd te worden uit gemeenschapsgeld! 

De VVD staat daarom ten principale zeer kritisch tegenover de OZB. Wij willen dat de OZB-heffing voor burgers 
en bedrijfsgebouwen niet als melkkoe wordt gebruikt. Wij zijn daarom voor het hanteren van de ‘nullijn’, d.w.z. 
geen verdere verhoging. Indien strikt noodzakelijk wordt hoogstens de inflatiecorrectie doorberekend. Wij zijn 
ook voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Bovendien kan een zuinig gemeentebeleid een 
terughoudend belastingbeleid compenseren. ‘Eerst verdienen en dan pas uitgeven’ luidt daarom ons motto. De 
VVD is van mening dat gemeentelijk geld vooral moet gaan naar structuurversterkende investeringen, aan 
zaken waar we langere tijd met zijn allen plezier van kunnen hebben, en die onze economie en onze stad 
versterken. 

Ook bij armoedebestrijding kiest de VVD ervoor om mensen zo snel mogelijk zelf verantwoordelijk te maken 
voor hun eigen inkomen. Waar dat echt niet mogelijk is, bieden wij uiteraard hulp en ondersteuning, maar wel 
in die volgorde. 
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Een economisch sterke stad en regio met veel banen 

1. Behoud en ontwikkeling van banen én de economische dynamiek van de stad zijn van levensbelang. 
Daarom moet in de komende periode de verdere ontwikkeling van de recent vastgestelde 
economische plannen krachtig voorzetting vinden. Voor een goede, blijvende infrastructuur zijn 
immers een lange aanlooptijd en veel doorzettingsvermogen nodig. Zeker in deze tijd moeten voor dat 
beleid voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt. Vanzelfsprekend moeten ook bedrijfsleven 
en onderwijs daaraan bijdragen. De Bossche VVD is de partij die de ondernemers van de stad kent en 
voor hen opkomt! Alle ondernemers: van de kleine zelfstandige en/of detaillist tot de werkgever die 
de verantwoordelijkheid draagt voor veel medewerkers binnen het bedrijf. 

2. De economische crisis, waarvan de gevolgen tot nu toe in ’s-Hertogenbosch lijken mee te vallen, 
vraagt, zolang dit noodzakelijk is, om topprioriteit binnen beleid en budget. Alle hens aan dek, oftewel 
First things First! Naast voortzetting van de acties ter bestrijding van ongewenste effecten, moeten 
daarom nieuwe beleidsplannen en –voorstellen standaard beoordeeld worden op hun directe bijdrage 
aan de lokale/regionale economie. Waar maar enigszins mogelijk, dienen (regionale en lokale) 
bedrijven profijt te hebben van gemeentelijke plannen en investeringen. 

3. ’s-Hertogenbosch moet op toonaangevende wijze een ondernemersvriendelijk klimaat nastreven. 
Regels en vergunningen zijn uit oogpunt van handhaving noodzakelijk, maar de bejegening van het 
bedrijfsleven dient plaats te vinden vanuit een ‘ja’ – mits mentaliteit De dienstverlening wordt, net als 
aan onze burgers, geoptimaliseerd waarbij termijnen uiterst kort moeten zijn. Bedrijven die zich in de 
stad willen vestigen, ontvangen maximale hulp, waarbij belemmeringen (zoals in het vestigingsbeleid) 
worden weggenomen. Wij hechten aan het frequent en regulier betrekken van het bedrijfsleven bij 
het afstemmen en plannen van het economisch beleid. De overheid zit niet in een ivoren toren! 

4. De Bossche VVD is eerlijk en maakt keuzes. Een deel van de ondernemers zit niet te wachten op de 
koopzondag, dat realiseren we ons terdege. De kleine winkelier kan tegen zijn zin worden 
meegezogen. Wij vinden dat een winkelier zelf moet kunnen bepalen wanneer zijn zaak open is. Het 
huidige systeem van koopzondagen functioneert naar onze mening goed en kan dus gehandhaafd 
blijven. Wel zijn we voorstander van een zondagopenstelling van supermarkten. Uit onderzoek blijkt 
dat consumenten deze service zeer op prijs stellen en wij willen dit daarom in ’s-Hertogenbosch 
mogelijk maken. 

5. De binnenstad van ’s-Hertogenbosch krijgt meer en meer een weekend winkelfunctie. De week telt 
echter meer dagen en voor het goed functioneren van de binnenstadseconomie moet het ook 
aantrekkelijk zijn om doordeweeks de stad (korter) te kunnen bezoeken. Wij zijn daarom voorstander 
van meer kortparkeerplaatsen bij onze binnenstad en het ontwikkelen van uitvoeringsprogramma’s 
die er op gericht zijn om de regionale positie van de Bossche binnenstad te versterken.  

6. Ook kleine bedrijven (bijvoorbeeld van de hovenier of de ambachtelijke schilder) moeten een reële 
kans kunnen maken op een gemeentelijke opdracht. Om die reden moeten onrealistisch hoge 
jaaromzeteisen aan inschrijvers vervallen. De grens waarbij aanbesteding verplicht wordt, moet zo 
hoog mogelijk worden gelegd. Het aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd en 
ondernemersvriendelijker gemaakt. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs blijft echter voorop 
staan. Ook dat is zuinig omgaan met belastinggeld. 
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7. De verantwoordingsplicht van organisaties die subsidies ontvangen tot € 20.000 wordt vereenvoudigd. 
De subsidie moet gaan naar het doel en niet naar degene die de verantwoording onderzoekt! 

8. Ondernemers zitten vaak te springen om praktisch geschoold en goed personeel. De oude 
ambachtschool moet terug. We noemen dat vakwerkscholen. Niet een paar experimenten met dit 
soort praktijkgericht onderwijs, maar gewoon meer van deze vakwerkopleidingen. En meer leerlingen 
in een bedrijf. Ook moeten er meer ondernemers voor de klas. De Bossche VVD pleit voor de ‘flexibele 
docent’. Ondernemers moeten zitting kunnen krijgen in de examencommissies van het 
beroepsonderwijs. 

9. Wij gaan voor de natuur en het milieu, maar ook voor ondernemen. Er moet meer rekening worden 
gehouden met de uitwerking van nieuwe natuur- en milieubeleidsplannen op bedrijven. Wij zijn voor 
duurzaam, maatschappelijk verantwoord, doch ook voor zakelijk en commercieel ondernemen. Noem 
het Groen Rechts! 

10. ’s-Hertogenbosch dient te beschikken over voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Naast de bestaande 
plannen (Heesch-West, Rosmalense Plas et cetera) wordt daarom de komende jaren met kracht 
gewerkt aan planontwikkeling voor de A2-Avenue en de Meerendonk. Speciale aandacht moet 
besteed worden aan de ontsluiting van en parkeermogelijkheden bij de bedrijventerreinen. 
Knelpunten, zoals bij de Herven en Pettelaarpark, worden slagvaardig opgelost. Veel hoger geschoolde 
werkgelegenheid betekent ook de noodzaak van meer aantrekkelijke woongebieden met voldoende 
vrije sectorkavels voor de betreffende werknemers. In het toekomstige beleid dient met de 
beschikbaarheid van dergelijke kavels nadrukkelijker rekening te worden gehouden. Ondermeer zien 
wij mogelijkheden hiertoe bij het Eventron (Autotron) in Rosmalen. 

11. De Bossche economie houdt niet op bij de grenzen van de stad. De in de afgelopen periode opgestarte 
regionale samenwerking dient daarom voortvarend doorontwikkeld te worden. Met name op het 
gebied van economie, ruimtelijke ordening, toerisme en arbeidsmarktbeleid liggen er, bij afstemming 
en gezamenlijke aanpak, goede kansen voor de regio. Wij zijn daarom voorstanders van een meer 
gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van beleid. Regionaal samenwerken betekent ook successen 
willen delen! 

12. In de komende jaren zal ook de samenwerking tussen de grote Brabantse steden, Brabantstad, 
gecontinueerd moeten worden. ’s-Hertogenbosch wordt hier sterker door en kan er voordeel bij 
hebben. Doel moet zijn om de positie van Brabantstad ten opzichte van de Randstad en internationale 
regio´s te versterken door enerzijds afstemming en anderzijds een gezamenlijke bovenstedelijke 
investeringsagenda. 

13. ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) zijn bij ons aan het goede adres! Zij nemen een belangrijke 
plaats in de Bossche economie voor hun rekening en zijn in de toekomst niet meer weg te denken. Dat 
vraagt ook om meer beleid gericht op initiëren, faciliteren en waar mogelijk en gewenst 
ondersteunen. Kennisuitwisseling en samenwerking zijn bijvoorbeeld belangrijk voor ZZP-ers. 
Ondermeer wil de VVD dat de gemeente het initiatief neemt tot oprichting van een Bosch ZZP-ers 
netwerk. 

14. Voor de Bossche VVD is werk een topprioriteit. Jouw beste sociale voorziening is immers een baan. 
Een krachtig economisch beleid draagt daar fors aan bij door nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren en 
bestaande vast te houden. Werken gaat bij ons voor uitkeren. De Wet Werk en Bijstand wordt daarom 
uitgevoerd vanuit het work-first-principe. 
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15. Niets doen voor je inkomen is geen optie. De gemeente stimuleert je om aan het werk te gaan en/of 
te participeren. Meedoen is immers belangrijk. Dat moet ook via Wet Sociale Werkvoorziening, 
participatiebanen en leerwerktrajecten kunnen. Tegenover een uitkering staat een prestatie, 
bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk in de zorg, maatschappelijk werk, onderwijs of bij de 
vele evenementen en verenigingen die onze stad rijk is. 

16. Binnen het arbeidmarktbeleid liggen de accenten bij aansluiting van het onderwijs op het regionale 
bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Wij zijn voorstander van doorontwikkelingsmogelijkheden voor 
iedereen: laag, gemiddeld en hoog op het gebied van kennis vergaren en leren. De toekomst zal 
immers in het teken staan van de creatieve kenniseconomie. 

17. De VVD is voorstander van zuivere verhoudingen en daarom zijn wij tegen het gebruik van 
voorzieningen (kantines, buurthuizen, sociaal-culturele accommodaties) voor commerciële doeleinden 
als deze in concurrentie treden met de gewone horeca. Hierop zal de gemeentelijke verordening 
worden aangepast en handhaving is het uitgangspunt. 

18. De Bossche VVD ondersteunt actief, en waar mogelijk, initiatieven van bedrijven en instellingen die er 
op gericht zijn om de seniore werkloze burger van deze gemeente duurzaam aan het werk te helpen. 
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Veiligheid, integratie en een krachtige aanpak van de 
criminaliteit 

1. De Bossche VVD voert een hard en duidelijk beleid op het gebied van veiligheid. Burgers moeten 
kunnen rekenen op een effectief optreden van de overheid. Dit moet vooral gericht zijn op de 
belangen van het slachtoffer en de harde aanpak van de dader. Wij zijn voorstander van lik-op-stuk-
beleid en snelrecht. Bij veiligheidsbeleid gaat het ons om denken, durven, doen en daadkracht! 

2. Steeds meer mensen bekruipt het gevoel dat 'de politiek' het met de immigratie en integratie uit de 
hand heeft laten lopen. Want hoe genuanceerd Den Haag er ook over spreekt, veel problemen in 
wijken, op scholen, de arbeidsmarkt en rond criminaliteit zijn sterk gerelateerd aan de immigratie van 
kansarmen en aan het gebrek aan integratie van een deel van deze immigranten. Onze drie 
speerpunten bij integratie zijn: Nederlands leren, schooluitval voorkomen, de emancipatie en 
arbeidstoegeleiding van moslimvrouwen. De weigering hieraan mee te werken, mag nooit beloond 
worden, maar moet bestraft. 

3. Integratie is pas geslaagd wanneer iemand actief meedraait in onze samenleving en de Nederlandse 
taal spreekt, werk heeft of studeert, stemt en zich houdt aan de Nederlandse wet, kinderen naar 
school stuurt en zich loyaal opstelt tegenover de Nederlandse samenleving. In de praktijk betekent dit 
iedereen als Nederlandse en Bossche burger wordt aangesproken op zijn of haar individuele 
verantwoordelijkheid. Wij hanteren dezelfde subsidiecriteria voor alle vrijwilligersorganisaties. 
Subsidies worden alleen verleend aan projecten en activiteiten met een expliciet doel, zoals integratie 
of begeleiding van jongeren. Activiteiten moeten openstaan voor alle Bosschenaren. Subsidieverlening 
voor projecten gericht op de eigen kring zijn wat ons betreft uitgesloten. Wij zijn daarom geen 
voorstander van bijvoorbeeld subsidiering van Marokko-reisjes! 

4. De VVD wil inzetten op uitzetting van criminele jongeren zonder paspoort of geldige 
verblijfsvergunning, ondanks de periode waarin ze in Nederland wonen (Amsterdamse aanpak). 
Daarnaast pleit de VVD voor denaturalisatie en uitzetting van recidiverende criminele jongeren met 
dubbele nationaliteit en directe verwijdering van niet-Nederlanders die een misdrijf plegen uit ’s-
Hertogenbosch (en bij voorkeur uit Nederland). 

5. Veiligheid is meer dan branden blussen, of de gevolgen van rampen aanpakken en vechtpartijen 
stoppen. Het gaat ook om zorgen voor ‘subjectieve’ veiligheid, zorgen dat jij je veilig voelt. Daarom 
horen coffeeshops niet in woonwijken, zijn wij voorstander van een krachtige aanpak van de thuisteelt 
en drugsoverlast en willen wij ook zorgen voor voldoende straatverlichting. Ook voor vernielzucht 
kennen we geen pardon! 

6. Wij vinden dat de middelen die op dit moment in onze stad naar preventief jeugdbeleid gaan, te 
overdadig zijn. Je struikelt over de beleidsplannen en de projecten. Wij vinden dan ook dat dit budget 
meer besteed moet worden aan aanpak! Van zacht naar hard! 

7. De Bossche VVD wil overlastgevende jongeren en hun ouders aanspreken op hun gedrag. De 
gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, sport en veiligheid door probleemgedrag van jongeren 
zo vroeg mogelijk te signaleren en hen individueel kansen te bieden om via school of werk terug te 
keren naar het rechte pad. In wijken krijgt de criminele hangjeugd lik-op-stuk. 
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8. De Bossche VVD wil een zichtbare en aanwezige politie en dus meer blauw op straat! Regionale 
schaalvergroting om meer efficiency te kunnen bereiken is daarom voor ons bespreekbaar onder de 
voorwaarde dat dit meer agenten oplevert voor het straatwerk. Ook hebben we de bereidheid om in 
de komende jaren meer financiële middelen voor veiligheid ter beschikking te stellen.  

9. Wij zijn voor wijkagenten die jouw buurt als hun broekzak kennen en die eenvoudig en direct 
bereikbaar zijn. Indien noodzakelijk streven we naar een verruiming van de mogelijkheid van 
preventief fouilleren in het desbetreffende gebied van onze stad. 

10. Het voorkomen van en tegengaan van zogeheten aan de horecagerelateerde overlast dient centraal te 
staan. Wij zijn voorstander van het vrijgeven van sluitingstijden, al dan niet in combinatie met de 
invoering van een toelatingsstop op binnenkomst volgens het ‘Leeuwardense Model’. Hierdoor treedt 
spreiding van sluitingstijden op en wordt overlast beperkt. 
 

11. De VVD is voorstander van een evenwichtig horeca-aanbod waarvoor iedere doelgroep voldoende 
ruimte is. Hiervoor de markt zelf verantwoordelijk. Wij constateren wel dat er in het aanbod in ´s-
Hertogenbosch behoefte is aan een grootschalige commerciële uitgaansvoorziening voor jongeren. 
Wij willen graag dat deze voorziening er komt. 

12. We streven naar meer bewaakte fietsenstallingen en de inzet van lokfietsen om diefstallen fors te 
verminderen. 

13. Waar veiligheid in het openbare gebied ernstig in het geding komt, moet cameratoezicht uitkomst 
bieden. Veiligheid gaat naar onze mening boven privacy! Ook daar zijn we duidelijk over! Het gaat ons 
daarbij om het vergroten van de pakkans van de daders! 

14. Met het oog op het verbeteren (van het gevoel) van veiligheid wordt voor elke Bossche wijk, en in 
overleg met de bewoners, een veiligheidsscan opgesteld. De daaruit voortvloeiende maatregelen 
worden krachtig ter hand genomen. Elke wijk of buurt heeft recht op veilige loop- en fietsroutes, 
veilige speelplekken en voldoende verlichting. 

15. De VVD pleit voor uitbreiding van de politiecapaciteit op straat, voor meer bevoegdheden voor 
gemeentelijke opsporingsambtenaren en voor uitbreiding van toezichthouders op buurt- en 
wijkniveau. 

16. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) richt zich in ’s-Hertogenbosch tot nu toe op winkel- en 
werkgebieden zoals de binnenstad, Helftheuvelpassage, Rietvelden en Kruisstraat Rosmalen. Het 
uitgangspunt is het bewerkstelligen van een duurzame samenwerking tussen ondernemers, 
gemeente, politie, OM en andere betrokken organisaties. 
De betrokken gebiedsdelen hebben thans één ster en de VVD is er voorstander van om er alles aan te 
doen om in de komende periode daar minstens één ster bij te verdienen. Andere winkel- en 
werkgebieden worden gestimuleerd om ook deel te gaan nemen aan het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. 

17. De VVD ondersteunt het initiatief van ondernemersverenigingen in de gemeente 's-Hertogenbosch, 
waaronder in de Bossche Binnenstad om winkeldiefstal tegen te gaan. 
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Jouw buurt 

1. Elke buurt of wijk heeft recht op goede basisvoorzieningen: een behoorlijk onderhoud van groen en 
groenvoorzieningen, voldoende parkeerplaatsen, geen onnodig hinderlijke verkeersobstakels, goede 
speelplekken, veilige loop- en fietsroutes en goede winkelvoorzieningen op loopafstand. En waar 
nodig: meer blauw op straat! Wij streven naar veilige, schone wijken en buurten! 
 

2. De Bossche VVD wil eigen woningbezit op grote en kleine kavels bevorderen met minder strikte regels. 
Particulier opdrachtgeverschap moet daarom worden gestimuleerd en er moeten voldoende vrije 
grote kavels aanwezig zijn. Wij willen hiervoor - naast de mogelijkheden in alle andere projecten - de 
mogelijkheden bekijken in/bij de omgeving van het Eventron (Autotron) in Rosmalen. 
 

3. Wij zijn voorstander van welstandsvrije gebieden. De welstandscommissie-nieuwe-stijl gaat zich 
slechts nog concentreren op het beschermde stads- en dorpsgezicht in ‘s-Hertogenbosch. Dit 
voorkomt vertragingen, betutteling en frustraties bij aanvragers. Voor delen van de stad waar het 
specifieke welstandsbeleid geldt, zullen aanvragen nog maximaal één keer worden besproken en 
voorzien van advies door de welstandscommissie. 
 

4. Wij willen in samenwerking met woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulier initiatief 
zoeken naar nieuwe woonvormen voor ouderen en naar oplossingen voor toekomstgericht bouwen. 
Ouderen verdienen een hoge, kwalitatieve woonomgeving! 
 

5. Sportaccommodaties dienen evenwichtiger verspreid te zijn over de gemeente en afgestemd op de 
behoeften van de bewoners in de betreffende wijken. Zo streven wij bijvoorbeeld naar sportzalen voor 
de Groote Wielen, de binnenstad en Empel. 
 

6. De aantrekkelijkheid van de winkelgebieden moet in de komende jaren met kracht omhoog. Geen 
eenzijdige winkelopbouw, veel aandacht voor de openbare ruimte, aanpak crimineel gedrag, en 
stimulerende verbeteringen die noodzakelijk of gewenst zijn (ondermeer de Molenhoekpassage, de 
Zuiderpassage en de winkelcentra Helftheuvel en Boschveld). 
 

7. De Bossche VVD is sterk voorstander van zowel het behoud en de versterking van het historisch 
karakter van de binnenstad, als van de restauratie van monumenten, beeldbepalende gebouwen 
en/of objecten in de openbare ruimte. Monumenten zijn bij ons in goede handen, of het nou de 
monumentale Sint Jan, de Bernadettekerk in Rosmalen (enzovoort) of de gemeentelijke panden in de 
uitlopers van de binnenstad betreft. 
 

8. Wij blijven, net als de afgelopen jaren, ons in de toekomst onverminderd inzetten voor een stevig 
monumentenbeleid. Dit betekent onder andere dat er meer middelen moeten komen voor onderhoud 
van gemeentelijke monumenten en voor blijvende subsidiemogelijkheden aan particuliere eigenaren. 
In de komende jaren dienen de uitlopers van de binnenstad meer aandacht te krijgen om het behoud 
van de functies en historische gevelstructuren te bewerkstelligen. We denken hierbij aan 
Vughterstraat, Orthenstraat, Hinthamerstraat en Hinthamereind. De gemeente kan dit ondermeer 
bewerkstelligen - en het Jheronimus Bosch Art Centre is daarvan een goed voorbeeld - door de komst 
van maarschappelijke publiekstrekkers in de betreffende straten te stimuleren en te ondersteunen. De 
Markt is nog niet af en de VVD is voor het terugbrengen van de Put op de Markt. Wij zijn ook voor het 
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restaureren en in gebruik nemen van de kelders vooral rond de Markt, te beginnen met Markt 61 
(woonhuis/atelier van Jheronimus Bosch). 
 

9. Wij willen geluidshinder verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren, maar we zijn niet voor 
aanvullende eisen boven de wettelijke eisen. Bovendien vinden we dat er bij dit beleid op provinciaal 
en regionaal niveau meer samengewerkt moet worden. Waarom zou alleen de lucht boven ’s-
Hertogenbosch zuiver moeten zijn! 
 

10. We streven een duurzame ontwikkeling na door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. Dit 
kan door rendabel duurzaam te bouwen of andere rendabele vormen van duurzame energie aan te 
wenden. Dat noemen wij groen-rechtse oplossingen! 
 

11. We zijn voorstanders van het op een hoog kwalitatief peil houden van onze groenvoorzieningen, 
parken en strandbaden. Er wordt niet gemorreld aan de voorzieningen bij de Zuiderplas: ze worden 
juist verbeterd! 
 

12. De Bossche VVD is voorstander van het stimuleren van particulier initiatief bij het versterken van de 
groenvoorziening. Voor dit doel kunnen gemeentelijke natuurgebieden of bospercelen aan 
particulieren of organisaties worden overgedragen.  
 

13. De VVD is er voorstander van dat bij de planning van nieuwbouw in een wijk, op een plaats waar al 
bestaande bebouwing aanwezig is, deze nieuwbouw conform de geldende beeldkwaliteit van de wijk 
gerealiseerd wordt. 
 

14. De Bossche VVD vindt dat hoge kwaliteit het uitgangspunt moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij 
nieuwe ruimtelijke plannen moet ’s-Hertogenbosch zich onderscheiden door goede architectuur en 
vormgeving, maar niet door bouwhoogte. De VVD is tegen hoogbouw in de binnenstad. 
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Een klantvriendelijke gemeentelijke organisatie, oftewel: 
minder bureaucratie! 

1. Jij bent er niet voor de gemeente, de gemeente is er voor jou! Wij willen geen ‘betuttelbestuur’. De 
gemeente enthousiasmeert, motiveert en ondersteunt. De VVD-bestuurders kennen en houden van ’s-
Hertogenbosch. Ze zijn er veelal geboren en/of opgegroeid (of zijn er bewust komen wonen) en ze 
hebben gezien hoe de stad zich ontwikkelt. Ze voelen zich vertegenwoordigers van alle (hier geboren 
en/of getogen) inwoners, die onze stad en natuurlijk haar mooie kernen Rosmalen, Empel, Engelen en 
Bokhoven liefhebben en er het goede willen behouden. Of dit nu de cultuurhistorie, Oeteldonk, de 
talloze sportverenigingen of de inzet van vele vrijwilligers bij het grote aantal instellingen, 
verenigingen of evenementen van onze stad betreft. VVD-bestuurders zijn herkenbaar, aanspreekbaar 
en betrouwbaar en werken in openbaarheid. Werken graag samen met jou aan de toekomst van onze 
stad. VVD-bestuurders zijn bovenal eerlijke bestuurders! 

2. in deze complexe samenleving vraagt de uitvoering van regels om veel vernuft. Jouw gemeente werkt 
uiterst klantvriendelijk, snel en doelmatig, komt afspraken na en legt open verantwoording af. 
Aangevraagde vergunningen moeten binnen de afgesproken termijn worden behandeld, anders zijn 
deze van rechtswege automatisch afgegeven. Klachten worden serieus genomen en bezwaren correct 
behandeld. Klachten moeten ook eenvoudig en doeltreffend gemeld kunnen worden buiten reguliere 
openingstijden, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. De respons dient plaats te vinden binnen 24 
uur. Verder zijn we voorstander van mediation (bemiddeling) om langlopende geschillen te 
voorkomen. 

3. Waar mogelijk en wenselijk worden vergunningen afgeschaft, samengevoegd of vervangen door een 
meldingsplicht of algemene regels. Regels zijn regels en ze moeten worden gehandhaafd, zonder 
willekeur! Handhaving vindt integraal plaats. Geen controle op controle! 

4. Het is vanzelfsprekend dat de raads- en commissievergaderingen in jouw huiskamer via de website 
van de gemeente zijn te ontvangen. Tevens kun je op deze website alle openbare stukken inzien. 

5. Een kleine gemeentelijke ambtelijke organisatie die blijvend kwaliteit levert is voor ons een 
voortdurend streven. We kijken daarom permanent kritisch naar uitbreidingen. Een organisatie 
gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak en met maximale aandacht 
voor integer handelen: dat is de kern waar het om draait!. 

6. De gemeente dient zich te concentreren op haar kerntaken. Er komen nog te veel doublures voor in 
beleid- of planontwikkeling, uit goede bedoelingen of door overmatige betutteling. Er ligt geen 
gemeentelijke taak voor millenniumdoelen, ontwikkelingssamenwerking of het (laten) organiseren van 
buurtbarbecues.  

7. Algemene milieudoelstellingen zoals luchtkwaliteit, geurhinder in buitengebied et cetera kunnen beter 
en effectiever in regionaal of provinciaal verband bekeken worden. En als je te ver voor de muziek uit 
loopt met de milieubeleiddoelstellingen dan vraagt dat vaak ook zeer grote financiële offers. Kortom 
allemaal ongetwijfeld best goed bedoeld, maar wat ons betreft niet van het geld van de Bossche 
belastingbetaler. Laten we vooral doen wat nodig is in/voor de stad! 
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8. De Bossche VVD wil dat alle huishoudens de mogelijkheid krijgen om 1x per jaar het grof vuil tegen 
alleen voorrijdkosten op te laten halen. Dit in combinatie met afschaffing van het tarief per kilo bij het 
milieustation. Zo verbeteren we de dienstverlening aan onze burgers en voorkomen we illegale stort 
van afval. 

9. Wij zijn voorstander van handhaving van de milieustraat Kruisstraat voor inwoners van Rosmalen en 
de klanten van de verzorgingsgebieden Maasdonk en Sint Michielsgestel. 

10. De gemeente draagt actief zorg voor een schone en goed onderhouden openbare ruimte in woon-, 
winkel-, en werkgebieden. De inzet van werkgelegenheidprojecten is hiertoe een geschikt middel. 
Jaarlijks worden wijkgericht ook opruim- en zwerfvuil opraapdagen georganiseerd. Bij dit laatste kan 
gedacht worden aan de inzet van personen met een taakstraf. 

11. Wij vinden dat de Bossche gemeentelijke organisatie vooruitstrevend moet blijven op het gebied van 
digitalisering zodat de communicatie met de Bossche burgers en bedrijven sneller en effectiever kan 
plaatsvinden. De hulpsecretarieën blijven daarnaast geopend om persoonlijke service te kunnen 
bieden. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010-2014 Pagina 16 van 25 

Een degelijk, solide financieel beleid en lage belastingen 

1. Een verantwoord financieel beleid is voor ons de basis voor het totale gemeentelijke beleid. We kiezen 
daarom voor een sluitende begroting, een gezonde maar realistische reservepositie en een jaarlijkse 
herijking van reserves en voorzieningen. We blijven dus doen waar we in het verleden ook altijd voor 
stonden! De instrumenten om de begroting sluitend te houden, zijn in volgorde: ‘nieuw voor oud’, 
ombuigingsvoorstellen, verhoging van de effectiviteit en efficiency van de ambtelijke organisatie. 

2. Een goede aansluiting van de jaarrekening op de begroting vergemakkelijkt het maken van keuzes. Een 
juiste inzet van de controlemiddelen, (burger-)jaarverslag, rekenkamer en effectiviteitsonderzoeken, 
stelt de gemeenteraad in staat inzicht te krijgen in de besteding van de middelen. Concrete en 
afrekenbare beleidsdoelstellingen zijn gewenst. Planning, besteding, verantwoording en bijstelling 
dienen een vast uitgangspunt te zijn. We zijn voorstanders van maximale transparantie van 
inkomsten- en uitgavenstromen. Ook voor het gemeentebestuur geldt: geen controle op controle. 
Overbodige controlebureaucratie wordt aangepakt. Wij besteden liever geld aan het verbeteren van 
de dienstverlening dan aan het controleren van de controleurs. 

3. Daarbij zijn we voorstander van het zo laag mogelijk houden van gemeentelijke exploitatie-uitgaven. 
Elke euro die de gemeente uitgeeft is een euro die door jou, de inwoners en bedrijven van onze 
gemeente, is opgebracht (direct of indirect). Soberheid, doelmatigheid en goed rentmeesterschap zijn 
daarom belangrijk. ‘Wat moeten we doen, wat willen we doen en doen we het efficiënt?’ zijn jaarlijks 
bij de begroting terugkerende vragen. Waar mogelijk en wenselijk wordt het jaarlijkse ‘Essent-
exploitatiegeld’ verminderd om meer structuurinvesteringen mogelijk te maken. 

4. Wij zijn tegen verdere stijging van de OZB-lasten, hanteren de ‘nullijn’ en ook wordt een zeer 
terughoudend beleid gevoerd t.a.v. de overige lasten die bij burgers en bedrijven in rekening worden 
gebracht. Hooguit de inflatiecorrectie wordt doorberekend. De Bossche VVD wil dat een mogelijke 
daling van de WOZ-waarde niet gecompenseerd wordt met een gelijke stijging van de OZB-tarieven. 
Wij zijn voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. De hond is geen melkkoe! 

5. Wij zijn tegen het invoeren van nieuwe lokale belastingen en tegen het voeren van inkomenspolitiek 
op gemeentelijk niveau. Bestaande lokale belastingen en leges dienen jaarlijks te worden beoordeeld 
naar noodzakelijkheid, nut en hoogte (100% kostendekkend). Waar mogelijk worden verordeningen 
omgezet in algemene regels zonder vergunning- en/of legesplicht. 

6. Uitbesteden of Gezamenlijk uitvoering van taken is voor ons vanzelfsprekend wanneer daarmee 
voordeel kan worden behaald. Omvang van het ambtelijke apparaat wordt in deze periode bevroren 
en we kijken permanent kritisch naar de effectiviteit en efficiency van de ambtelijke organisatie.  

7. De Bossche VVD wil dat transparant met de middelen van de inwoners wordt omgegaan en is daarom 
voor een duidelijk subsidiebeleid. Het initiatief ligt bij de burger en het gaat ons om activiteiten die 
een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving. Deze kunnen op de steun van ons rekenen. 

8. De Bossche VVD gaat aan de accountant van de gemeente jaarlijks vragen om als aandachtspunt de 
uitvoering van de WMO te nemen, waarbij vooral de focus ligt op de uitbetaling van WMO-gelden. 
Verder zullen eventuele andere posten die substantieel zijn binnen de begroting van de gemeente een 
speciale aandacht behoeven van de accountant. 
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Een doordacht verkeer- en vervoerbeleid 

1. Mobiliteit is de basis voor welvaart en actieve deelname aan de Bossche samenleving. Mobiliteit mag 
niet beperkt worden, maar wel in goede banen geleid. Onze mobiliteitsvisie is afgestemd op de 
bewoners en bezoekers van onze stad. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar ouderen en 
gehandicapten. Het beleid is niet dwingend maar stelt personen in staat om zelf keuzes te maken 
inzake het gewenste vervoersmiddel. Dit vraagt om een totaalvisie voor het gehele gebied van de stad. 
Wij vertalen die als volgt: 
- Er moeten goede verbindingen zijn tussen alle delen van de stad. We zijn voorstanders van een 

derde ontsluiting tussen Rosmalen en ´s-Hertogenbosch en we willen een goede bereikbaarheid 
van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis vanuit alle stadsdelen. 

- Er moeten voldoende bewaakte transferiumplaatsen zijn die 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week de mogelijkheid bieden tot in- en uitrijden. 

- Er moeten voldoende kortparkeerplaatsen zijn aan de binnenstadsring voor bezoekers van het 
centrum. Deze parkeerplaatsen zijn vanuit alle stadsdelen goed bereikbaar. Het wonen in de 
binnenstad wordt gestimuleerd o.a. door voldoende langparkeermogelijkheden. 

- Er moeten voldoende bewaakte fietsenstalling zijn in de binnenstad en bij alle relevante openbare 
gebouwen. 

- Er moet evenwicht zijn tussen goed bereikbaar openbaar vervoer met voldoende frequentie en 
individuele mobiliteit van alle vervoersstromen. 

 
2. We willen de abonnementsregelingen voor transferiumplaatsen verruimen, en streven naar goede en 

snelle pendeldiensten met een hoge frequentie tussen de transferiumplaatsen en de binnenstad. 
Ondermeer denken we aan de inzet van kleine elektrische busjes. 
 

3.  Voor het parkeren in de binnenstad moet ook betaald kunnen worden via gsm, per minuut et cetera. 
Reclame op parkeertickets kan de tarieven reduceren. Er is meer aandacht voor de noodzaak van 
kortparkeerplaatsen bij speciaalzaken, zoals de klokkenhersteller, de orthopedische schoenmakerij of 
de speciaalzaak met een specifieke klantenkring. Waar mogelijk komt dubbel gebruik van 
parkeerplaatsen en garages van zowel gemeente als bedrijven. Het parkeerbeleid moet 
binnenstadbewoners de mogelijkheid bieden om 24 uur per dag bezoek te kunnen ontvangen. 

 
4. We zijn voor invoering van een collectief bevoorradingssysteem2

5. Wij zijn voorstanders van uitbreiding van de parkeervoorzieningen (transferia) bij de Brabanthallen en 
de Kop van het Zand. We streven een tweede brugverbinding na voor voetgangers en fietsers over het 
spoor ter hoogte van het Grasso-complex. 

 voor winkels en bedrijven in de 
binnenstad. Dit leidt tot minder verkeersbewegingen in het autoluwe gebied van de binnenstad. 

6. Bij nieuwbouwplannen moet er van meet af aan veel aandacht zijn voor de aan- en afvoer van verkeer. 
De infrastructuur dient geregeld te zijn als de eerste bewoners komen. Ook moet het openbaar 
vervoer in een vroege fase goed functioneren. 
 

7. We onderzoeken en streven naar nieuwe vervoers – en parkeermogelijkheden. Bijvoorbeeld een 
lightrail verbinding tussen Rosmalen, Groote Wielen, Noord of van transferia naar de stad en NS 
centraal. Maar ook naar parkeermogelijkheden onder het oude tracé van de Zuid Willemsvaart. Ook 

                                                                 
2 Collectief bevoorradingssysteem is een systeem waarbij de vele vrachtwagens die momenteel de binnenstad 
in rijden, hun goederen dan afleveren op een centraal punt en deze goederen worden dan vervolgens met een 
elektrische wagen in de binnenstad bezorgd. 
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moeten mogelijkheden voor watertaxi’s onderzocht worden. Een NS-station bij de Treurenburg staat 
hoog op het verlanglijstje van de Bossche VVD. Er moet een goede busverbinding komen tussen de 
Groote Wielen en het centrum van Rosmalen. 

 
8. We werken aan verkeersveilige en kindvriendelijke woongebieden met voldoende 

parkeermogelijkheden, veilige loop- en fietsroutes, en rugvriendelijke verkeersdrempels. 
 

9. De bouw van de parkeergarage Vonk en Vlam (Stadswalzone) wordt met spoed ter hand genomen. 
 

10. Het verkeersbeleid en de inrichting van het openbare gebied houden afdoende rekening met de 
behoeften van ouderen en gehandicapten. 

 
11. De verkeersafwikkeling dient zoveel mogelijk via de hoofdwegen te verlopen. Sluipverkeer dient te 

worden ontmoedigd. 
 

12. We zijn tegen de invoering van betaald parkeren bij wijkwinkelcentra. 
 

13. Er dient een eenduidig parkeerbeleid te zijn voor de bewoners van het Paleiskwartier. 
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Onderwijs = kennisoverdracht 

1. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind(eren). Het is hun 
belangrijkste maar ook moeilijkste taak. Het kunnen krijgen van ondersteuning bij de opvoeding is dus 
voor de VVD een vanzelfsprekende zaak. 

2. Scholen concentreren zich op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale 
vaardigheden weer centraal staan. Alle andere activiteiten krijgen vorm in samenwerking met andere 
organisaties. Hiervan is het concept Brede Bossche School een goed voorbeeld. Wel dient bij deze 
schoolwijze nader bepaald te worden hoe de doelmatigheid en efficiency omhoog kunnen en op welke 
wijze de aansturing per school plaats moet vinden.  

3. Wij vinden dat er hard opgetreden moet worden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd 
schoolverzuim. Leerplichtambtenaren werken nauw samen met scholen en zorgaanbieders om uitval 
te voorkomen en risicojongeren zo snel mogelijk te signaleren en te helpen. Van ouders en kinderen 
verwachten we motivatie, participatie en onvoorwaardelijke inzet. Bij onvoldoende medewerking van 
opvoeders bij het corrigeren van a-sociaal gedrag wordt opvoedingsondersteuning opgelegd. 

4. Goed onderwijs biedt de beste kansen voor iedereen en draagt bij aan emancipatie van minderheden 
in de Bossche samenleving. Een goede beheersing van Nederlandse taal en rekenen zijn voor iedereen 
essentieel en noodzakelijk om te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. 

5. Speciale aandacht vraagt de versterking van het (voorbereidend) beroepsonderwijs en de 
samenwerking van de op dit gebied aanwezige scholen. Samenwerkingsverbanden tussen onderwijs 
en het regionale bedrijfsleven zijn belangrijk om het onderwijs beter af te stemmen op de dagelijkse 
beroepspraktijk. 

6. Het HBO-onderwijs en het Koning Willem 1 College vervullen een belangrijke functie voor stad en 
regio, zowel op het gebied van hoogwaardig, innovatief onderwijs, als ook als verbindende schakel 
naar het bedrijfsleven en als medeondersteuner van het realiseren van een economische structuur die 
gebaseerd op grensverleggend toepassen van kennis. De gemeente faciliteert deze instellingen 
daarom op een goede wijze en betrekt en ondersteunt hen bij het afstemmen en realiseren van de 
strategische plannen. Een belangrijke doelstelling is voor ons de versterking van het onderwijsaanbod 
door uitbreiding van het aantal opleidingen gebaseerd op vraag van en kansen op de arbeidsmarkt. 

7. Een veilige schoolomgeving, een goede accommodatie en professionele leerkrachten zijn belangrijke 
basisvoorwaarden voor goed functionerend onderwijs. De gemeente draagt zorg voor een 
verkeersveilige omgeving. De school zelf moet een geborgen omgeving zijn voor leerlingen en 
onderwijzend personeel. Tegen eventuele intimidatie dient streng opgetreden te worden. Voor elke 
school moeten sportaccommodaties zijn, in of in de onmiddellijke nabijheid. Wij zijn tevens 
voorstander van (her-)invoering van vakleerkrachten voor muzisch expressieve vakken en lichamelijke 
opvoeding. 

8. Schoolgebouwen moeten schoon en veilig zijn. Het onderhoud van scholen verdient daarom alle 
aandacht. Niet alleen moeten de scholen van buiten goed zijn onderhouden – ook binnen moeten de 
klassen op orde zijn. Bij het schoonhouden van schoolgebouwen kan, naast de huidige manier van 
werken, worden teruggevallen op de extra inzet van bijstandsgerechtigden. 
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Actief meedoen in ´s-Hertogenbosch 

1. Voor de Bossche VVD is het doel van welzijnswerk ‘de bevordering van zelfredzaamheid’. Hierbij heeft 
het welzijnswerk een ondersteunende taak en biedt het ruimte aan hulpverleners en cliënten. Wij 
vinden dat welzijnswerk meer toegesneden moet zijn op de problemen in de stad, zoals integratie, 
leefbaarheid en veiligheid. 

2. Wij willen niet alleen de gevestigde welzijnsorganisaties subsidiëren, maar ook particuliere 
organisaties die een vernieuwende en verfrissende aanpak voor het welzijnswerk hebben. 

3. In wijken waar buurthuizen, Brede Bossche Scholen e.d. een concrete sociale functie vervullen, willen 
wij vrijwilligers en bewoners meer mogelijkheden bieden om de accommodatie zelf te beheren. 

4. Het jongerenwelzijnswerk kent drie hoofdpijlers: criminaliteit, groepsoverlast en schooluitval. Het 
welzijnswerk is ondersteunend aan onderwijs, politie en buurtbewoners. 

5. Als blijk van waardering ontvangen alle Bossche vrijwilligers een speciale kortingspas. Alle door de 
gemeente gesubsidieerde instellingen dienen daarvoor een budget op de begroting te reserveren. 
Bovendien moet een groter gedeelte van het gemeentelijke welzijnsbudget naar vrijwilligers gaan en 
naar gedegen initiatieven van buurtbewoners. 

6. Er komt een voorziening aan de buitenzijde van het stadhuis zodat die ruimte ook toegankelijk is voor 
gehandicapten. In het algemeen wordt het aanbrengen gestimuleerd van liften en andere voor 
gehandicapten noodzakelijke voorzieningen. 

7. De Bossche VVD accepteert geen enkele vorm van discriminatie, ook niet met een beroep op 
godsdienstige of culturele identiteit. 

8. Wij staan achter het beleid om mensen met een zogeheten Dubbele Diagnose (DD-) problematiek op 
maat gesneden huisvesting aan te bieden in een hostel. De hostels worden evenwichtig verspreid over 
de wijken van de stad en ze zijn gelegen in, nabij of aan de rand van woongebieden. Ze huisvesten 
kleinschalige en in de wijk passende wooneenheden. De gemeente draagt zorgt voor optimale 
veiligheid in de buurt en voor goede contacten tussen alle belanghebbenden door middel van het 
formeren van beheersgroepen. Mocht na enige tijd blijken dat de voorziening structureel leidt tot 
verstoring van veiligheid en/of kwaliteit van de leefomgeving, dan wordt de voorziening op last van de 
gemeente terstond gesloten. 

9. Binnen de wet WMO moet de gemeente zelf zo min mogelijk in het aanbieden van voorzieningen 
treden, maar duidelijke eisen omschrijven waaraan zorg- en welzijnsorganisaties moeten voldoen. 

10. Zorg en welzijn worden altijd op geleverde prestaties beoordeeld, en klanttevredenheid staat daarbij 
voorop. Persoonsgebonden budgetten geven mensen optimale keuzevrijheid in de benodigde 
voorzieningen en gewenst welzijn. Het totale budget beschikbaar voor zorg en welzijn is volledig 
afhankelijk van de rijksbijdrage. 
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11. Wij zijn voorstander van een gelijke behandeling van sociaal culturele vrijwilligersorganisaties. Daarom 
hanteren we dezelfde subsidiecriteria voor al die organisaties. Subsidies gaan alleen verleend naar 
projecten en activiteiten met een expliciet, afrekenbaar doel, zoals integratie of begeleiding van 
jongeren. De activiteiten moeten open staan voor alle Bosschenaren. Subsidieverlening voor projecten 
gericht op de eigen kring dienen te worden uitgesloten. De gemeente controleert bij 
subsidieverstrekking of relaties bestaan met dubieuze politieke en/of religieuze groeperingen in 
binnen- en buitenland. 
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Een bruisend cultuurklimaat 

1. Amateurverenigingen en -instellingen dragen het kleurrijke en imposante cultuurleven van onze stad. 
Goede initiatieven kunnen op onze steun rekenen. De VVD wil een grotere accommodatie voor de 
bouwers van Oeteldonk , Zandhazendorp, Terpersdurp en het Slotgat. Ook de subsidie aan de 
organiserende carnavalsverenigingen moet omhoog. 

2. De VVD draagt de muziektraditie in onze stad een warm hart toe. Daarom willen wij een goede 
huisvesting voor de talrijke koren, harmonieën en fanfares die onze stad rijk is. Tegenover de subsidie 
die muziekverenigingen ontvangen staan jaarlijks openbare optredens, bijvoorbeeld op de vernieuwde 
Parade. Het mes snijdt zodoende aan twee kanten: het geoefende wordt in praktijk gebracht en 
inwoners en bezoekers maken kennis met het actieve muziekleven. De VVD wil dat er een festival 
komt voor harmonieën en fanfares. 

3. De VVD koestert de vele evenementen die de stad rijk is. Ze bestaan dankzij de talloze vrijwilligers. 
Van klein en onbekend  (Beiaardfestival, Driekoningenoptocht) tot groot en beroemd (Jazz in 
Duketown, IVC). Deze initiatieven verlenen charme aan de stad, waarbij ze kunnen rekenen op de 
warme sympathie van velen. Het evenementenbeleid dient er op gericht te zijn dat er voor elk wat 
wils is en voor iedereen wat te kiezen. Wij willen dan ook een evenwichtig subsidiebeleid met 
aandacht en ondersteuning voor zowel grote als kleine evenementen. De scheefgroei in de 
subsidieverstrekking tussen grote en kleine evenementen moet daarom worden hersteld. Het kan in 
onze ogen niet dat (kleine) subsidies voor kleine organisaties worden geweigerd terwijl grote 
bedragen voor grote organisaties schijnbaar ineens worden toegekend. 

4. Het culturele leven en de belangstelling voor kunst en cultuur krijgen volgens de VVD een positieve 
impuls door de aanwezigheid van goed geoutilleerde accommodaties en voorzieningen zoals theater, 
bibliotheek en musea. Een openbare bibliotheek en algemene muzikale vorming zijn eenvoudigweg 
basisvoorzieningen.  

5. Wij zijn vooralsnog voorstander van de bouw van een nieuwe bibliotheek en een nieuw verbeterd 
theater. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat dit laatste in tijden van economische crisis niet de 
hoogste prioriteit heeft. 

6. Wij willen dat er blijvend voldoende aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op 
waar je woont én het geeft je woonomgeving een eigen gezicht. Daarom zetten wij ons actief in voor 
het behoud van de vele monumenten, de cultuurhistorische evenementen maar ook voor onze 
Bossche volkscultuur. Het behoud en vieren ervan dragen bij aan het samenhorigheidsgevoel. De VVD 
wil dan ook dat (gemeentelijke) monumenten niet worden gesloopt: behoud bij planontwikkeling is 
daarom voor ons uitgangspunt. De cultuurhistorische evenementen zoals carnaval moeten structureel 
ondersteuning krijgen. 

7. Voor wat betreft het Stedelijk museum SM’s zijn wij voorstander van samenvoeging met het 
Noordbrabants museum. Dat wil zeggen één bestuur en directie voor beide musea. Het gaat immers 
niet om de organisatie, maar om de inhoud. Beide musea behouden de eigen bijzondere identiteit die 
naar voren komt in programmering en specifieke kwaliteit. Hiervoor wordt een specifieke functionaris 
benoemd. 
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8. Voor de VVD heeft cultuuronderwijs een vaste plaats op school. Ieder kind komt tijdens de schooltijd 
in aanraking met musea en kunst. We vinden dat musea vrij toegankelijk moeten zijn voor jeugd tot 18 
jaar. 

9. De stad heeft bijzondere kansen op het snijvlak van cultuur en economie. ’s-Hertogenbosch is een 
creatieve gemeente (keramiek, goud en zilver, beeldende kunst et cetera). Meer verwevenheid tussen 
cultuur, creatieve industrie en economische ontwikkeling moet daarom beleidsmatig stimulering 
krijgen. Zo streven wij ondermeer naar een HBO-opleiding Goudsmeden en naar publiekstoegankelijke 
warenhuisateliers voor kunstenaars, naar kunstambachten in monumentale panden in de binnenstad 
en het tonen van kunst van Bossche getalenteerde makers in etalages van leegstaande winkelpanden. 

10. De VVD wil dat kunstenaars meer ruimte krijgen door hen te laten werken en wonen in onze stad. Zij 
vormen immers het creatieve kapitaal van de stad. Er moet daarom een goede, flexibele omgang met 
regels komen voor kunst in de openbare ruimte, straatkunst en festivals. Het maakt de stad 
aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers, kunstenaars en culturele initiatieven. In de lijn van de 
Bossche gevelgedichten worden meer mogelijkheden in de binnenstad en wijken gecreëerd. 

11. Uitgangspunt voor ons is het culturele ondernemerschap. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te 
zijn van overheidssubsidies. Naast iedere euro subsidie, dient zelf één euro verdiend te worden. De 
verhuur van gemeentelijke panden aan culturele instellingen vindt marktconform plaats. 

12. De Bossche VVD wil dat de ontwikkeling van Jheronimus Bosch 500 doorgaat. Voorop staat daarbij is 
dat de schilderijententoonstelling belangrijke werken bevat. De VVD wil dat inwoners van de stad deze 
tentoonstelling gratis kunnen bezoeken. Het budget voor het Jheronimus Bosch Jaar dient ingezet te 
worden voor alle cultuurverenigingen in de stad.  

13. Het perslandschap in ’s-Hertogenbosch is beperkt. Meer concurrentie komt de kwaliteit en 
objectiviteit ten goede. Een goed functionerende lokale omroep kan daaraan een prima bijdrage 
leveren. De VVD is voorstander van een sterke lokale radio- en tv-omroep. De gemeente kan deze 
ontwikkeling ondersteunen door het inkopen van zendtijd voor voorlichting endoor de uitbesteding 
van producties aan de lokale omroep. 
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Sport, recreatie en evenementen horen bij                          
’s-Hertogenbosch 

1. Sport draagt bij aan een verdraagzame, gezonde samenleving. Bovendien is het van groot belang voor 
de deelname van ouderen, gehandicapten en allochtonen. Binnen het sportbeleid kiezen we voor 
onze verenigingen en hun locaties. Zij zijn en blijven het cement van het sportbeleid voor onze stad. 
Via verenigingen kunnen we jongeren bereiken en sporten stimuleren. Daarom worden voor deze 
activiteiten extra middelen vrijgemaakt die rechtstreeks naar de Bossche verenigingen gaan om hun 
doelen te bereiken. 

2. We vragen bekende sporters en coaches van die Bossche verenigingen om sport onder jongeren op 
scholen en bij verenigingen te promoten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat sportverenigingen de kans 
krijgen om een aanbod te ontwikkelen dat past bij de manier waarop jongeren leven. 

3. Ook mensen met een beperking moeten kunnen sporten. Zoveel mogelijk sporten en 
sportverenigingen dienen voor hen open te staan, bijvoorbeeld met hulpmiddelen-in-bruikleen. 
Dezelfde verenigingen werken ook actief samen met de Bossche instellingen op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang en dergelijke. 

4. Breedtesport legt de basis voor topsport. Daarbij is een uitgangspunt dat de Bossche VVD niet treedt 
in de exploitatie van een topsportvereniging, maar wel tegemoet komt in de randvoorwaarden. Er 
wordt geen Bosch gemeentegeld, direct of indirect, besteed aan de spits van het team! 

5. De gemeente bevordert een efficiënte exploitatie van voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide 
binnen- en buitensportaccommodaties. Wij zijn er voorstander van dat het beheer van die 
accommodaties op afstand wordt gezet, met inzet van de betrokkenheid van de gebruikers en 
vrijwilligers. Het onderhoud kan onder voorwaarden best aan de vereniging worden uitbesteed. 

6. We vinden dat in de komende raadsperiode het combibad Kwekkelstijn een verbetering ondergaat. 
Gezien de groeiontwikkelingen in Rosmalen/de Groote Wielen zijn extra investeringen in een nieuwe 
accommodatie met modernere faciliteiten meer dan gerechtvaardigd. 

7. De Bossche VVD vindt blijvende beschikbaarheid en bereikbaarheid van natuur en omgevingsgroen 
van essentieel belang. We willen de recreatieve beleving van de Bossche parken versterken en we zijn 
warme voorstander van een krachtige gebruikersvisie voor het gehele buitengebied van de stad. We 
zien voor dit buitengebied mooie kansen om de natuur- en recreatieve kwaliteit te verhogen. zeker in 
samenhang met bijvoorbeeld Maasmeanders en het Groene Woud. 

8. De ontwikkeling is gewenst van een integraal beleidsplan voor waterrecreatie en –toerisme voor onze 
stad. Hierbij dienen de waterschappen, de omliggende gemeenten, de bestaande Bossche 
watersportverenigingen én de stichting Maritiem ’s-Hertogenbosch betrokken te worden. Concreet 
denken wij ondermeer aan het beter bevaarbaar maken van het Drongelens Kanaal, de Dommel en de 
Aa, kwaliteitsverbeteringen aan de Zuiderplas, de benutting van recreatiemogelijkheden aan de 
Rosmalense Plas, de inzet van watertaxi’s et cetera. De VVD is voor het realiseren van een jachthaven 
aan de Maas voor watersportvereniging Neptunus.  
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9. We kiezen voor evenementen die kwaliteit uitstralen. In cultureel, sportief, maatschappelijk of 
economisch opzicht leveren ze een hoge bijdrage aan en voor onze stad, haar bewoners en bezoekers. 
Alleen al het besef dat veel evenementen uitsluitend kunnen plaatsvinden dankzij de inzet van zeer 
veel vrijwilligers vraagt om goede afwegingen en - waar mogelijk - van gemeentewege aangeboden 
faciliteiten. Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van een helder beleid dat organisatoren 
duidelijkheid geeft over hun toekomstmogelijkheden en dat ook de mate van ondersteuning en 
facilitering door de gemeente concreet maakt. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat vrijwilligers (de 
kracht van de stad) organiseren en de gemeente, waar maximaal wenselijk en mogelijk, faciliteert. 

10. Naast een gymzaal in de binnenstad voor de leerlingen van de scholen in de binnenstad, willen wij een 
jeugdhotel voor studenten en sporters die onze stad bezoeken en behoefte hebben aan een 
betaalbare accommodatie om te kunnen overnachten. 
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