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De meest recente klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat Nederland in de toekomst te 
maken krijgt met hetere en drogere zomers, piekbuien en nattere winters. Dit vraagt om een andere, 
doordachte inrichting van onze stad. Groen speelt hierbij een cruciale rol.
Met name in de Bossche binnenstad valt op dit gebied nog veel te halen. In deze stenige omgeving 
is het hitte-eiland effect het sterkst voelbaar maar ruimte voor groen op het eerste gezicht schaars. 
Totdat je de stad van boven bekijkt. Dan blijkt er een enorm potentieel aan ruimte te zijn op de platte 
daken. Ruimte die nu niet of nauwelijks benut wordt. In de ogen van D66 een gemiste kans.
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D66 wil een actief beleid voeren voor groene gevels en daken. Bij de (ver)bouw van panden moet 
de gemeente de aanleg van groene gevels en daken door inwoners en projectontwikkelaars 
stimuleren. Dit draagt zichtbaar bij aan het verminderen van hitte-eiland effect, wateroverlast en 
energiekosten, maar ook aan het groene imago van de stad. Dit doen we door bijvoorbeeld het 
continueren van de subsidie.

Het omvormen van groene daken in de binnenstad kan de gemeente niet alleen. Door het scheppen 
van de juiste omstandigheden kan de gemeente wel vastgoedeigenaren bewegen hun panden 
verder te vergroenen. Het gaat hier tenslotte niet alleen om een gemeentelijk belang, maar een 
collectief en individueel belang, bijvoorbeeld door lagere energiekosten.

De gemeente moet volgens D66 met haar eigen panden het goede voorbeeld geven. Dit kan door 
het toepassen van groene daken op het eigen stadskantoor en standaard bij nieuwe gemeentelijk 
panden (zoals nu gebeurd bij de gymzaal aan de Sint Jorisstraat). Daarnaast wil D66 een 
‘pionierproject’ starten op het dak van parkeergarage de Wolvenhoek.
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D66 ‘s-Hertogenbosch gaat voor organische gebiedsontwikkeling. Geen ontwerpen meer door de 
gemeente, maar veel meer ruimte laten. Ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven. Zoals 
blijkt bij het GZG-terrein en de Heus veroorzaakt dit een storm van creativiteit en bedrijvigheid. Op 
het bovenste parkeerdek van parkeergarage de Wolvenhoek kan in de ogen van D66 ook zo’n storm 
plaatsvinden. 1800 m2 binnenstad kan worden omgevormd tot een bruisend en groen hart.

Om dit te verwezenlijken zet D66 zich de komende raadsperiode in om:
• Het bovenste parkeerdek open te stellen voor initiatieven vanuit de samenleving.
• Initiatieven met een meerwaarde op het gebied van ecologie/stadslandbouw te ondersteunen, 

stimuleren en faciliteren.
• Initiatieven waarbij verbindingen worden gezocht tussen binnenstadsbewoners, lokale bedrijven 

en onderwijsinstellingen te ondersteunen, stimuleren en faciliteren.
• De ambities ‘Groene hoofdstad van Europa’ en ‘Agrifood Capital’ via dit project verder kracht bij 

te zetten.

Pionierproject de Wolvenhoek



Stadspark de Wolvenhoek loopt storm



IN DE TOEKOMST LIGGEN ONZE KANSEN! NU VOORUIT!     
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