
  

Aan het College van B&W 

’s-Hertogenbosch, 6 april 2017 

Betreft: Schriftelijke vragen over “Website niet toegankelijk voor Engelstaligen”  

Geacht college,  

D66 is trots op het groeiende internationale karakter van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Steeds meer expats vestigen zich in het mooie ’s-Hertogenbosch. Met de komst van de 
Jheronimus Academy of Data Science zal het aantal expats en studenten in onze gemeente 
alleen maar toenemen. Om aantrekkelijk te zijn voor deze buitenlandse gasten is toegan-
kelijkheid en gastvrijheid belangrijk. Deze aantrekkelijkheid en toegankelijkheid lijken in 
de ogen van de D66 fractie, zeker op internet, nog ondermaats. Als ik English type bij zoe-
ken op de website www.s-hertogenbosch.nl, dan krijg ik één melding, en die gaat over De 
gates of Haverleij. Waar bijna alle andere gemeente (zie bijlage 1 voor voorbeeld van ge-
meente Enschede) wel oog hebben voor toekomstige expats door delen van hun site in het 
Engels, beschikbaar te hebben, doet ’s-Hertogenbosch hier niet aan mee. 

D66 vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Daarom vinden wij 
dat ook expats, buitenlandse studenten en andere (toekomstige) inwoners die de Neder-
landse taal (nog) niet machtig zijn, zelf informatie kunnen opzoeken op de gemeentelijke 
website www.s-Hertogenbosch.nl  

Daarom stelt de fractie van D66 de volgende vragen: 

1. Is het College het met de fractie van D66 ’s-Hertogenbosch eens dat de gemeentesi-
te 
ook in het Engels beschikbaar moet zijn en dat deze optie toegankelijk (en te vin-
den) moet zijn voor de gebruikers van de website?  

2. Is het College het met de D66-fractie eens dat er op www.s-hertogenbosch.nl op dit 
moment   
geen optie is ingebouwd waarmee anderstaligen (o.a. expats en studenten) bij voor 
hen relevante informatie kunnen komen in bijvoorbeeld de Engelse taal?  

3. Is het College bereid om op korte termijn de website zo aan te passen, dat een  
duidelijke ‘knop’ te vinden is, waarmee gebruikers op een Engelstalige webpagina 

terecht  
kunnen komen (zie voorbeeld van gemeente Enschede)?  

In afwachting van uw reactie,  

  
Namens de fractie van D66 ’s-Hertogenbosch, 

Bilal Kaya 

http://www.s-hertogenbosch.nl
http://www.s-Hertogenbosch.nl
http://www.tilburg.nl/
http://www.s-hertogenbosch.nl


Bijlage 1: 

 


