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Voorwoord  
 

We zijn deze periode uit een economische crisis geklommen waarbij ook de gemeente 

moest bezuinigen. Inmiddels kunnen we weer investeren. Wat mij betreft investeren we 

in de toekomst, zodat nog meer inwoners een baan vinden, kunnen genieten van kunst, 

cultuur en van een groene omgeving. Dat vooral ook toekomstige generaties daarvan 

kunnen profiteren. Daarbij zijn een gezond financieel beleid en flinke investeringen in 

duurzame energie van belang. ’s-Hertogenbosch moet bij de koplopers op het gebied 

van duurzaamheid horen en juist ook duurzame bedrijven aantrekken voor onze 

gemeente. 

 

De verandering van een grijze naar groene economie gaan we samen met inwoners 

vormgeven. Want alleen dan heeft dit echt kans van slagen. Ik zie hier ongelooflijk veel 

kansen voor onze stad en onze dorpen. We kunnen deze verandering aangrijpen om 

gezonder te gaan leven en de moderne kant van onze stad meer in de etalage te zetten. 

Tegelijkertijd blijven we ons inzetten voor goede zorg voor onze jongeren en ouderen. 

Goede zorg is een basisvoorwaarde voor een gelukkige samenleving en daar spannen 

wij ons voor in. Maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Zo zou de gemeente het 

deelnemen aan sport en cultuur onder ouderen meer kunnen stimuleren, om gezond 

ouder worden meer te garanderen en de gang naar dure zorg te vermijden. 

 

’s-Hertogenbosch prijkt bovenaan op tal van lijstjes. Dat maakt zelfgenoegzaam. Ik heb 

dit eerder al een Bossche kwaal genoemd. Het is pijnlijk om te zien dat er eerder een 

Puthuis dan een nieuw theater staat, die laatste discussie duurt al decennia voort. Mijn 

inzet is altijd geweest om langlopende discussies eindelijk tot een einde te brengen, 

weliswaar niet tegen elke prijs, maar wel om weer vooruit te komen. Daar zijn 

compromissen voor nodig.  

 

Het is gemakkelijker om in het eigen gelijk te volharden, maar ik ben ervan overtuigd dat 

we hier de stad geen centimeter mee verder helpen. Met meer partijen dan ooit die 

meedoen aan de verkiezingen heeft u ruim de keus. In 2014 werd D66 voor het eerst in 

de geschiedenis de grootste in ‘s-Hertogenbosch. Een bewijs dat het kan. Den Bosch is 

optimistisch, gastvrij en toekomstgericht, net als wij.  

Ik hoop dat u D66 het vertrouwen gunt bij het uitbrengen van uw stem.  

We zijn namelijk pas net begonnen. 

 

Mike van der Geld 

Lijsttrekker  
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Inleiding 
‘Een toekomstbestendige en moderne gemeente, door in te zetten op een groene, 

gezonde, betrokken en klimaatneutrale samenleving, waarin kansen voor iedereen 

zijn.’ Dat is het wensbeeld van D66 voor de gemeente ’s-Hertogenbosch, inclusief 

alle dorpen en wijken die daartoe behoren.  

In dit verkiezingsprogramma beschrijft D66 ’s-Hertogenbosch de acties die zij in de 

komende raadsperiode voor ogen heeft om ons wensbeeld te realiseren. Met de nadruk 

in het programma op vier thema’s: 

1. Burgers bij het bestuur; 

2. Kwaliteit van leven: een veilige gemeente waarin het plezierig is om te wonen, met 

ruime werkgelegenheid en goede voorzieningen; 

3. Inclusiviteit: voorkomen dat bepaalde groepen zich buiten de samenleving 

geplaatst voelen; 

4. Duurzaamheid: de stad moet ook voor toekomstige generaties leefbaar en gezond 

blijven. 

Democratie gaat niet alleen om macht van burgers, maar ook over burgers zelf.  

‘s-Hertogenbosch dient een prettige woon- en werkomgeving aan haar inwoners te 

bieden en inwoners dienen op hun beurt het gevoel te hebben tot de Bossche bevolking 

te behoren. Voor D66 betekent dit dat er gestreefd wordt naar een zo groot en langdurig 

mogelijke deelname van inwoners aan activiteiten in de samenleving. Dit kan worden 

bereikt door barrières weg te halen en participatie te faciliteren.  

Voor D66 staat de eigen verantwoordelijkheid van individuele burgers voorop. Iedere 

burger dient zich maximaal in te spannen om een volwaardige plek in de samenleving te 

verwerven, maar soms lukt dat niet, bijvoorbeeld door sociale achterstand, discriminatie, 

achterstelling of buitensluiting. D66 vindt dat de gemeente in haar beleid alert moet zijn op 

dergelijke situaties en deze dient te bestrijden.  

Met dit verkiezingsprogramma willen wij een compleet beeld geven van wat D66 wil 

realiseren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. We hebben bewust gekozen om onze 

standpunten te bundelen, verbanden te leggen en te koppelen aan onze toekomstbeelden 

voor ‘s-Hertogenbosch.  

Het programma is tot stand gekomen door vele gesprekken en bijeenkomsten met 

raadsfractie, wethouder, bestuur, themagroep duurzaamheid, externe stakeholders en 

onze leden. Hierbij danken wij iedereen die bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming 

van het verkiezingsprogramma. 
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Deze punten wil D66 realiseren  
Een toekomstbestendige en moderne gemeente, door in te zetten op een groene, 

gezonde, betrokken en klimaatneutrale samenleving, waarin kansen voor iedereen 

zijn. 

 

 Versnelling van de energietransitie 

D66 wil de energietransitie (overstappen naar volledig duurzame energiebronnen 

zoals zonne- en windenergie) in ’s-Hertogenbosch versnellen. 

• ‘s-Hertogenbosch wordt een (aard-)gasloze gemeente. Nieuwe bouwprojecten 
worden gebouwd zonder gasaansluiting. 

• In de woningbouw wordt bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten als norm 
gehanteerd: minimaal energieneutraal (= EPC=0).  

• De gemeente biedt ruimte voor de ontwikkeling van duurzame energie en 
versimpelde regels voor het nemen van energiemaatregelen in en om het huis. 

• De gemeente faciliteert actief de doorbraak van elektrisch rijden. Ook het College 
van B&W gaat elektrisch rijden. 

 

 Wonen en bouwen 

D66 vindt dat groei en verduurzaming hand in hand moeten gaan.  

• Herstructurering en inbreiding biedt veel kansen voor woningbouw. De druk op de 
woningmarkt is echter dusdanig dat de gemeente met urgentie moet onderzoeken 
waar en op welke wijze de stad verantwoord kan groeien. 

• D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een gemengde stad is en blijft, met sociale 
woningbouw, vrije huur en koopwoningen, met meer kansen voor starters op de 
woningmarkt en ruimte voor zelfbouw van individuen en groepen. 

• D66 wil dat verrommelde winkelcentra en industriegebieden waar mogelijk actief 
getransformeerd worden naar woningbouw of andere functies. 

 

 Groene en leefbare omgeving 

D66 wil meer groen in de straat, aan gevels en op daken en wil bewoners en 

bedrijven actief betrekken bij het onderhoud. 

• D66 ondersteunt van harte de ontwikkeling van het Zuid-Willemspark. Het biedt 
een prachtige kans voor een groene en bruisende ontwikkeling midden in de stad. 

 

 Mobiliteit en bereikbaarheid 

D66 wil dat ’s-Hertogenbosch inzet op openbaar vervoer én op het oplossen van 

verkeersknelpunten. 

• D66 wil de ontsluiting van Nuland, De Kruisstraat, Engelen, Bokhoven, De Groote 
Wielen en delen van Rosmalen verbeteren, door én het openbaar vervoer te 
verbeteren én het nemen van verkeersmaatregelen voor een betere doorstroming 
van het autoverkeer. 

• D66 wil dat de parkeergarage De Wolvenhoek voor 2030 wordt gesloten. Tot die 
tijd wil D66 het hele bovendek van de parkeergarage openstellen voor groene 
initieven van bewoners. 

• Bij een autoluw centrum horen permanente transferia aan de rand van het centrum, 
zowel voor bezoekers als voor overslag van goederen.  
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- Om parkeren op transferia te stimuleren wil D66 het mogelijk maken dat 
winkeliers parkeerarrangementen ontwikkelen 

- De ontwikkeling van een goederentransferium nabij de A2 is onderdeel van 
schone en innovatieve bevoorrading van centrum ‘s-Hertogenbosch en 
Rosmalen. 

• D66 wil dat alle bussen die in het openbaar vervoer worden ingezet in 2022 
aangedreven worden door elektriciteit. 

 

 Fietsgemeente 

’s-Hertogenbosch is een echte fietsgemeente. D66 kiest voor een deels autovrije 

binnenstad en Onderwijsboulevard, een binnenstadsring van 30 km per uur, vrij baan 

voor doorgaande fietsroutes en fietsverbindingen met omliggende steden. 

• D66 wil dat ’s-Hertogenbosch in 2021 Fietsgemeente van het jaar wordt.  

• D66 wil de verkeersveiligheid rondom scholen vergroten door standaard voorrang 
aan de fiets te geven bij scholen. 

• Fietsparkeren en doorgaande fietsroutes worden uitgebreid. 
 

 Gemeente van onderwijs en talenten 

D66 vindt dat elke leerling/student het beste uit zichzelf moet kunnen halen.  

‘s-Hertogenbosch moet binnen de verschillende onderwijsniveaus kunnen beschikken 

over kwalitatief uitstekend onderwijs, met speciale aandacht voor kinderen en 

volwassenen met een taalachterstand. 

• D66 wil geen schoolverlaters op de bank. Alle jongeren die in onze gemeente 
wonen en van school afkomen, met of zonder diploma, leren verder of gaan 
werken. 

• D66 wil investeren in kunst- en cultuureducatie voor jeugd/jongeren, waarbij 
gemeente en scholen samen investeren in muziekonderwijs in de klas.  

 

 Werkgelegenheid en ondernemen 

Ondernemerschap en innovatie maken onze stad toekomstbestendig en zorgen voor 

werkgelegenheid.  

• D66 wil dat initiatieven zoals Agrifood Capital en de Grow Campus alle ruimte 
krijgen te groeien en te ontwikkelen. 

• D66 pleit ervoor de aanwezigheid van JADS (Jheronimus Academy of Data 
Science) voluit te benutten om zich als innovatieve ICT-gemeente te profileren. 

• Het terrein van de Grasso en omgeving (Spoorzone) wordt ontwikkeld tot een 
belangrijke plek voor nieuwe bedrijven uit de ICT-sector en de AgriFood sector.  

 

 Europa 

's-Hertogenbosch is stad met een toekomst midden in Europa. D66 wil kansen creëren 

voor de gemeente door een actieve rol te spelen in Europa. 

• De Brabantse hoofdstad verdient een eigen Bossche belangenbehartiger in de 
Europese hoofdstad, Brussel. 

• D66 wil dat de gemeente een dynamisch, proactief acquisitiebeleid ontwikkeld om 
(buitenlandse) bedrijven en instellingen naar 's-Hertogenbosch te halen. 

• D66 wil dat de gemeente en gelieerde organisaties zich nadrukkelijker positioneren 
in Europese en internationale (kennis-)netwerken. 
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• Om te onderstrepen dat ’s-Hertogenbosch een Europese stad is, wil D66 dat zijn 
dienstverlening en communicatie-uitingen ook in het Engels beschikbaar zijn. 

 

 Sociale en zorgzame gemeente 

D66 wil de bureaucratie bestrijden en de samenwerking binnen de gemeente en 

tussen wijkteams en basisteams verbeteren.  D66 pleit voor de combinatie van 

maatschappelijke opvang, sociaal- en armoedebeleid en huisvesting in één 

wethoudersportefeuille. 

• ‘Housing first’. D66 vindt het van groot belang dat mensen die in een crisissituatie 
zijn gekomen en/of op straat staan zo snel mogelijk onderdak krijgen.  

• D66 vindt het vanzelfsprekend dat mensen een tegenprestatie leveren als zij een 
uitkering krijgen. 

• D66 vindt dat het uitgangspunt één gezin, één plan waarbij de ouders en 
kinderen/jeugdigen regie voeren over hun eigen veranderingsproces nog 
onverminderd van kracht is. 

• D66 wil dat er een loket komt dat ervoor zorgt dat alle jongeren in beeld zijn en 
indien noodzakelijk, binnen een redelijk termijn hulp kunnen krijgen. 

• D66 wil dat de gemeente deelneemt aan experimenten met een regelluwe bijstand. 
 

 Sportieve gemeente 

D66 vindt sport en beweging belangrijk. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook 

door de sociale samenhang die ontstaat door samen te sporten en te bewegen. 

• D66 pleit voor multifunctionele accommodaties die gebruikt kunnen worden door 
onderwijs- en cultuurinstellingen, sportverenigingen en zorgorganisaties. 

• D66 pleit voor een gemeentelijke ondersteuningsregeling, aanvullend op de 
rijksregeling voor de verduurzaming van sportaccommodaties. 

 

 Veilige gemeente 

D66 werkt aan een veilige gemeente, met aandacht voor privacy. 

• D66 wil dat er extra gemeentelijke capaciteit komt om de ondermijnende 
criminaliteit te bestrijden.  

• D66 vindt dat er terughoudend omgegaan moet worden met cameratoezicht. Alleen 
inzet van cameratoezicht op locaties waar veiligheidsproblemen groot zijn. 

• D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch meedoet aan een experiment met 
gelegaliseerde wietteelt.  

• Om overlast bij coffeeshops te beperken en straathandel te voorkomen wil D66 dat 
er binnen de gemeentegrenzen plaats is voor minimaal vier coffeeshops. 

 

 Levendige en culturele gemeente 

D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een gemeente is die, met respect voor het verleden, 

vooruitkijkt naar de toekomst. Daar horen een ambitieus theater en een divers 

evenementenaanbod bij. ‘s-Hertogenbosch houdt rekening met de wensen en 

belangen van bewoners én ondernemers, jongeren én ouderen, inwoners én 

bezoekers, LHBTI-ers én anderen. 

• D66 wil dat de Tramkade een blijvende permanente proeftuin wordt voor allerlei 
culturele activiteiten. 
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• Voor D66 is de bibliotheek van de toekomst een belangrijk centrum voor het 
ontsluiten van kennis, zowel via papier als langs digitale weg. 

• D66 streeft naar een professioneel centrummanagement waarin winkeliers, 
vastgoedeigenaren, woningbouwcoöperaties, bewoners en gemeente 
samenwerken om de stad toekomstbestendig te maken en te houden. 

 

 Participatie en integratie 

Voor D66 is het uitgangspunt dat alle inwoners meedoen in de samenleving. 

• D66 wil statushouders op weg helpen door een integrale benadering van 
huisvesting, taallessen en hulp bij het vinden van werk. 

• De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld door stages, 
werkervaringsplaatsen of betaald werk aan te bieden aan statushouders. 

• D66 hecht veel belang aan actieve burgerparticipatie door onder meer het invoeren 
van een burgerbegroting, recht op aankoop door bewonersgroepen en het right-to-
challenge behouden blijft. 

 

 Transparantie overheid 

• D66 is voorstander van een open overheid en gebruik van open data.  

• D66 wil dat de stemgeschiedenis van raadsleden wordt vastgelegd. 
 

 Financieel gezonde en duurzame gemeente 

• D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat houdt in dat de gemeentebegroting 
tegen een stootje kan, realistisch is en de kosten niet worden doorgeschoven naar 
de toekomst.  

• D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch koploper wordt in het duurzaam 
inkopen van producten en diensten.   
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1. Gezonde, duurzame en groene 

gemeente  
‘s-Hertogenbosch is een fijne gemeente om te wonen, recreëren, werken, studeren 

en bezoeken. D66 koestert deze plek waar mensen zich thuis en veilig voelen, maar 

vindt ook dat het nóg beter kan. Daarom streven we naar een schone, groene en 

duurzame gemeente. Duurzaamheid is daarbij meer dan alleen het terugdringen van 

CO2-uitstoot of het behoud van groen en milieu. Duurzaam en generatiebestendig is 

voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. 

 

D66 wil de lat hoger leggen dan nu met een volledig klimaatneutrale gemeente 

uiterlijk in 2045 in plaats van 2050. Maar niet alleen de gemeente is verantwoordelijk 

om deze doelstelling te verwezenlijken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: 

inwoners, overheid en ondernemers. D66 vindt dat de gemeente hierin een 

voortrekkersrol moet nemen. Dit kan door ruimte te bieden aan goede initiatieven, 

zoals eigen energieopwekking en innovaties rond energie. Ook door gewenst 

gedrag te stimuleren, zoals het scheiden van afval of het schoonhouden van het 

groen in de eigen wijk.  

 

Versnelling van de energietransitie 

D66 wil dat de gemeente inwoners en bedrijven stimuleert en uitdaagt in het toepassen 

van duurzame oplossingen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie. 

Tegenover het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen mag ook vanuit 

de lokale overheid ondersteuning of een stimuleringsbijdrage worden verwacht.  

 

 D66 wil ruimte bieden aan de ontwikkeling van zonnedaken en -parken, 

windturbines en andere schone energiebronnen. De energietransitie brengt 

onlosmakelijk met zich mee dat het landschap, de omgeving om ons heen, voor 

iedereen gaat veranderen.  

D66 accepteert de soms drastische verandering die hiermee samenhangt binnen twee 

voorwaarden: er moet zorgvuldig omgegaan worden met de inpassing in de 

landschappelijke en/of stedelijke omgeving en de directe omgeving moet betrokken 

worden bij de plannen en mee kunnen profiteren van de opgewekte energie. 

 

 D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een (aard)gasloze gemeente wordt. Bij 

nieuwbouw en grootschalige renovatie worden woningen en kantoren zonder 

gasaansluiting opgeleverd.  

Er zijn voldoende alternatieve technieken voorhanden voor verwarming, zoals 

toepassing van warmte/koude-opslag (WKO), warmtepompen en zonneboilers. 

 

 D66 is voorstander van windmolens binnen onze eigen gemeentegrenzen, daar 

waar het landschappelijk of binnen de stedelijke context inpasbaar is. 

Belangrijke voorwaarden zijn dat het initiatief voor de bouw van een windmolen komt 

vanuit de directe omgeving, dat de inwoners en bedrijven ook mee profiteren van de 

opgewekte energie en er een energiegebiedsfonds komt. D66 ziet mogelijkheden voor 

windmolens in de Rosmalense polder, het buitengebied tussen ’s-Hertogenbosch en 

Oss. Locatie de Brand blijft een optie voor de toekomst. 

 



 

 

12 

 D66 wil per wijk een ‘energieplan’ opstellen, waarin scenario’s en haalbare 

varianten voor een CO2 neutrale energievoorziening staan opgenomen.  

In kansrijke wijken wordt ingezet op een aardgasloze infrastructuur en een versnelling 

van de verduurzaming van de woningen.  

 

 In de woningbouw wordt bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten als norm 

gehanteerd: minimaal energieneutraal (= EPC=0).  

De gemeente juicht toe dat projecten als ‘Nul Op De Meter’-project worden uitgevoerd 

en gaat in gesprek met woningcorporaties en marktpartijen welke rol de gemeente 

hierin kan nemen. Dit zijn woningen die zelf evenveel schone energie opwekken als 

dat ze gebruiken. D66 wil dat de gemeente samen met de bouwsector slimme en 

betaalbare oplossingen mogelijk maakt, ambiteuze prestatieafspraken maakt met de 

woningcorporaties en een stimuleringsbijdrage voor bewoners beschikbaar stelt om 

hun eigen woning naar een NOM-woning te kunnen ombouwen.   

 

 D66 wil een permanent Energietransitiefonds voor bedrijven en particulieren 

voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing.  

De komende periode wordt veel verwacht van energiebesparing door inwoners en 

ondernemers, ook bij hen ligt een grote opgave voor de energietransitie.  

 

 D66 wil dat in meerdere wijken energiemaatregelen zoals energiebesparende 

verbouwingen en het plaatsen van zonnecellen welstandsvrij kunnen worden 

doorgevoerd.  

Hiermee wordt het nemen van dergelijke maatregelen eenvoudiger en versnelt het de 

verduurzaming van woningen en gebouwen. Ook voor monumentale panden en 

woningen in beschermd stads- of dorpgezicht moet het eenvoudiger worden om 

energiemaatregelen door te voeren. De bescherming van cultuurhistorische panden is 

belangrijk, maar te vaak krijgen eigenaren nog nul op het rekest als ze 

duurzaamheidsmaatregelen willen toepassen aan de woning. Het belang van 

duurzaamheidsmaatregelen mag wat D66 betreft even zwaar, zo niet zwaarder wegen, 

dan de cultuurhistorische waarde van een pand.  

 

 D66 is voorstander van duurzame en innovatieve verlichting, met inbegrip van 

stoplichten, straten en wegen, sportparken en de gebouwen van de gemeente.  

Wat D66 betreft is al het gemeentelijk vastgoed in 2022 voorzien van ledverlichting, 

incl de zaal- en veldverlichting van sportfaciliteiten. 

 

 D66 wil dat alle parkeerterreinen bij sportparken en winkelcentra worden 

voorzien van laadpalen.  

D66 realiseert zich dat de gemeente hierbij afhankelijk is van marktpartijen maar zal 

hiertoe zelf het initiatief nemen. Deze laadpalen mogen uiteraard alleen groene 

energie leveren. 

 

 Onderdeel van de energietransitie is een overgang naar elektrisch rijden.  

D66 wil daarom dat het College van B&W van ’s-Hertogenbosch voortaan elektrisch 

rijdt. 
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 Er is een actieve rol van de gemeente in het ontsluiten en verspreiden van 

informatie en kennis over duurzame initiatieven, op initiatief van D66 is hiervoor 

een digitaal communicatieplatform ingericht, een ‘Groen Loket’.  

D66 wil dat hier meer ruchtbaarheid aan gegeven wordt, zodat het ook een prominente 

rol krijgt voor het delen en stimuleren van energiebesparende initiatieven ten gunste 

van inwoners en ondernemers.  Zoals in Helmond met www.allelichtenopgroen.nl ook 

al het geval is. 

 

 D66 is voorstander dat de gemeente vergaande afvalscheiding voor elke inwoner 

mogelijk maakt.  

‘s-Hertogenbosch kiest voor zodanige scheiding en verwerking van afvalstoffen dat 

een steeds groter deel weer als grondstof circulair wordt gebruikt. Om de aandacht 

voor de omgang met afval te vergroten doet ’s-Hertogenbosch mee met de 100 – 100 

– 100 challenge: 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afvalvrij. 

 

Wonen en bouwen 

D66 streeft naar sociaal duurzame, gemengde woonwijken, met openbare ruimte gericht 

op ontmoeten en afgestemd op de diversiteit van haar inwoners. Daarnaast wil D66 dat 

’s-Hertogenbosch een nog duurzamere gemeente wordt. Tegelijkertijd is er grote druk op 

de woningmarkt en moet de stad verder groeien. Groei en verduurzaming moeten hand in 

hand gaan. Binnen de huidige grenzen van de woonkernen liggen nog veel mogelijkheden 

om te bouwen. Wanneer de druk op de woningmarkt de komende jaren verder blijft 

toenemen, kan een heroverweging noodzakelijk zijn. Daarom wil D66 met urgentie 

onderzoeken waar en op welke wijze de komende jaren de stad verantwoord kan groeien. 

 

 Herstructurering en ontwikkeling binnen de bestaande woongrenzen staan voor 

D66 de komende jaren centraal.  

Deze inbreidingsgebieden moeten toekomstbestendig ontworpen worden, zodat ze de 

komende 80 jaar (gemiddelde leeftijd van een wijk) mee kunnen. Daarbij denkt D66 

aan alle ontwikkelingen in de Spoorzone (Paleiskwartier, Willemspoort, Boschveld en 

Kop van ’t Zand), het voormalige GZG-terrein, het Vogelplein, het Centrumplan 
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Rosmalen, het ZuidwalKwartier 340 en Vrij Spel. Ondanks deze inbreidingsprojecten 

is uitbreiding in De Groote Wielen, Meerendonk, De Vinkelse Slagen, Haverleij en De 

Pelgrimsche Hoeve in Nuland noodzakelijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van de 

wijken en dorpen. Zowel de in- als uitbreidingslocaties moeten zodanig ontworpen en 

gebouwd worden dat deze locaties gereed zijn voor wat nà de energietransitie nodig 

is, klimaatadaptief en ontworpen naar de nieuwe mobiliteitsvraagstukken. 

 

 D66 pleit voor continuering van een actief grondbeleid, waarbij de gemeente 

binnen de bestaande grenzen van de gemeente zoekt naar locaties en gebouwen 

die (al dan niet met bestemmingswijziging) kunnen worden omgezet naar 

woonbestemming.  

De gemeente voert hierin een actief grondaankoopbeleid om zo beter regie te kunnen 

houden op de kwaliteit en programmering van deze locaties. 

 

 D66 wil dat er deze bestuursperiode een integrale visie wordt ontwikkeld op het 

thema Smart City en dat de mogelijkheden van Smart City worden toegepast.  

Zorg als gemeente dat je klaar bent voor de stad van de toekomstig. Breng de 

vraagstukken op het gebied van de energietransitie (en de periode daarna), mobiliteit 

en klimaatadaptatie in beeld en vertaal deze naar oplossingen voor de stedelijke 

transformatie. 
 

 Om de druk op de omgeving te beperken geeft D66 de voorkeur aan bouwen in 

de hoogte, op plaatsen waar dit het historisch dorps- en stadsaangezicht niet 

schaadt.  

Dit is veelal ook van architectonische meerwaarde. 

 

 D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een gemengde stad is en blijft.  

Starters op de woningmarkt en mensen met modaal inkomen komen bijna niet aan een 

woning. De huurmarkt zit eveneens op slot. Daarom is D66 voorstander van een 

vraaggerichte woningmarkt waarin minimaal 25% van de woningbouw bestaat uit 

sociale huurwoningen en minimaal 25% bestaat uit middelhoge vrije sectorhuur.  D66 

wil in het gemeentelijk woningbouwprogramma op wijkniveau een qoutum (de 

‘Bossche Mix’) opnemen voor de hiervoor genoemde twee type huurwoningen en 

koopwoningen.  
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 D66 wil meer starterswoningen en meer goedkope doorstroomwoningen in de 

gehele gemeente.  

Zowel nabij de binnenstad, maar ook in de dorpen zoals Engelen, Empel, Maliskamp, 

Nuland en Vinkel moeten meer gronden vrij worden gemaakt voor goedkope 

starterswoningen. Ook zijn er meer goedkope en middeldure woningen nodig waar 

starters en jonge gezinnen naartoe kunnen doorstromen. 

 

 D66 wil een actieve aanpak vanuit de gemeente op verloederende of 

verrommelde winkelcentra en winkelstrips.  

Door een gezamenlijke aanpak met winkeliers, pandeigenaren en bewoners krijgen 

deze plekken weer een nodige kwaliteitsimpuls. Maar ook keuzes om winkelstrips te 

transformeren naar woningen gaat D66 niet uit de weg.  

 

 D66 wil dat verrommelde en grotendeels leegstaande industriegebieden waar 

mogelijk getransformeerd worden naar woningen of nieuwe natuur.  

Onder andere de industrieterreinen aan de Ertveldweg, Soetelieve Noord en delen van 

Rietvelden kunnen vanuit de gemeente ruimte krijgen door bestemmingswijzigingen te 

ondersteunen.  

 

 D66 wil het hoge aantal transformaties van kantoren naar woningen continueren.  

Daartoe zal de gemeente een actief, uitnodigend beleid opstellen om private 

initiatiefnemers aan te moedigen in deze transformatie van kantoren te investeren. 

Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn onder meer het voormalige pand van het 

Brabants Dagblad aan het Emmaplein en de voormalige kantoren aan de 

Goudbloemvallei in de Maaspoort.  

 

 D66 wil meer ruimte voor zelfbouw van individuen en groepen.  

De afgelopen jaren zijn verschillende CPO’s (Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap) gestart met bouwen in ’s-Hertogenbosch, Nuland en Vinkel. D66 

wil dat meer grond wordt bestemd voor dit soort initiatieven, vooral ook in Rosmalen. 

Evenals dat Tiny houses een permanente plek krijgen in de stad. 

 

 D66 wil dat projectontwikkelaars in bouwprojecten rekening moeten houden met 

mogelijkheden voor zelfbouw en daarvoor grond reserveren in projecten. 

Daarbij worden instrumenten als flexibele bestemmingsplannen en het opnemen van 

een zelfbouwpercentage in bestemmingsplannen ingezet.  

 

 D66 wil vooruit met het centrum van Rosmalen.  

Het centrumplan komt momenteel van de grond. Voor D66 staat voorop dat de 

openbare ruimte in het centrum van Rosmalen autoluw is en een passende, groene 

uitstraling krijgt. De gemeente stimuleert winkeliers buiten het centrum van Rosmalen 

om in het centrum hun winkel te vestigen.  
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 D66 wil dat de langdurige leegstand in het buitengebied wordt aangepakt 

middels de Visie Aanpak Leegstand Agrarisch Vastgoed.  

Daarin staan voor D66 groene en slimme oplossingen voor leegstaande (voormalig 

agrarische) panden in het buitengebied centraal. Te denken valt aan het transformeren 

naar zonneweides of het starten van gereguleerde en gecertificeerde cannabisteelt ten 

behoeve van de coffeeshops.  

 

 Om de leefbaarheid van de dorpen te borgen pleit D66 voor deelname van de 

gemeente en regio aan het EU-actieprogramma voor slimme dorpen.  

Een slimme regio roept een halt toe aan de leegloop van vooral jongeren naar de 

steden, waar uitgebreidere voorzieningen en werkgelegenheid is. D66 wil dat de 

dorpen goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, voldoende geclusterde 

voorzieningen hebben en meer woningaanbod voor jongeren.  

 

 ’s-Hertogenbosch kent verschillende aandachstwijken. D66 is voorstander van 

een integrale benadering van deze wijken.  

Waarbij de woningvoorraad een substantieel hoger energielabel krijgt. Er een diverse 

Bossche mix ontstaat door aandacht voor de woningtypen en leefbaarheid.  

 

 D66 is voorstander van een duurzaamheidslening.  

Met de duurzaamheidslening kunnen inwoners energiebesparende maatregelen in en 

aan de woning financieren, tegen een aantrekkelijke rentekorting. De 

duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor zonnepanelen, een 

zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie. 

 

 D66 wil dat bedrijventerrein Heesch-West zich ontwikkelt tot het duurzaamste 

bedrijventerrein van Nederland.  

Met een groot zonnepark en een windpark waar bewoners en bedrijven in kunnen 

participeren. Bedrijven worden gestimuleerd hun bedrijfsvoering duurzaam in te 

richten. Andere bedrijventerrein worden gestimuleerd dit voobeeld te volgen. 

 

 D66 streeft naar sociaal duurzame, gemengde woonwijken, met openbare ruimte 

gericht op ontmoeten en afgestemd op de diversiteit van haar inwoners. 
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Groene en leefbare omgeving 

D66 streeft naar een schone en groene gemeente. Door de natuur nog meer onze stad en 
dorpen in te brengen stimuleren we de biodiversiteit, zorgen we voor schone en gezonde 
lucht en verkleinen we negatieve effecten van de klimaatverandering. 
 
Om hitte-eilanden en wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen wil D66 het 
proactieve beleid voor groen in de straat, groene gevels en daken voortzetten. 
De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden om meer groen op straat te creeren, 
bijvoorbeeld door verrijdbare plantenbakken en bomen. Bij de verbouw van panden 
stimuleert de gemeente de aanleg van groene gevels en daken voor inwoners middels 
een subsidie. Daarnaast voert de gemeente samen met inwoners, dakdekkers, 
projectontwikkelaars, woningcorporaties en ondernemers de afspraken uit het 
Ontwikkelplan Groene Daken verder uit. D66 streeft ernaar om in 2022 het aantal m2 
groene daken in ’s-Hertogenbosch te hebben verviervoudigd ten opzicht van 2017. 
 
D66 wil dat de gemeente zelf waterbewuste maatregelen neemt zoals het opvangen 
van hemelwater (bij hoosbuien) in de openbare ruimte.  
Dit vraagt om een forse extra investering vanuit de gemeente. Deze investering is 
noodzakelijk om zowel wateroverlast als schade als gevolg van (regen)water in de 
openbare ruimte en op particulier terrein te voorkomen..  
 
D66 wil dat de gemeente structureel het besef onder inwoners en bedrijven vergroot 
over de negatieve effecten van verstening van particuliere tuinen en bedrijfstuinen.  
Hiervoor wil D66 dat de gemeente permanent aansluit bij Operatie Steenbreek.  
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 D66 wil dat ’s-Hertogenbosch de groenste grote stad van Nederland wordt.  

Hiervoor wil D66 onder meer 25.000 extra bomen aanplanten in de stad. Meer bomen 

zorgen voor gezonde lucht, verkoeling in de zomer en fijner wonen en werken. D66 wil 

hiervoor een website openen, waarop alle bewoners kunnen aangeven waar we meer 

bomen kunnen planten. Verder wil D66 het groen van de parken en natuurgebieden 

de wijken in laten lopen door nieuwe groenstroken aan te leggen met diverse planten- 

en bloemensoorten. Voor D66 is het van belang dat ook monumentale panden 

vergroend kunnen worden. Ook op de Bossche Markt mogen pandeigenaren 

gevelgroen planten. Ook moet de gemeente in de binnenstad (ondergronds) ruimte 

maken voor en investeren in nieuwe bomen. 

 

 D66 wil bewoners en bedrijven actief betrekken bij het onderhoud van de 

openbare ruimte.  

De gemeente garandeert een basisniveau van het groenonderhoud in iedere wijk. 

Wijken waar bewoners iets extra doen voor het openbare groen, levert dat wat D66 

betreft ook meer financiële ruimte op voor om bijvoorbeeld extra groen in de wijk aan 

te laten leggen. Benutting van de kennis van de stadsecoloog (educatie) is hierbij 

inbegrepen. 

 

 Het Zuid-Willemspark biedt een prachtige kans voor een groene en bruisende 

ontwikkeling midden in de stad.  

D66 ondersteunt de uitwerking en realisatie van de plannen in de visie Zuid-

Willemspark. Alle nieuwe ideeën vanuit de stad die passen in deze visie, moeten alle 

ruimte krijgen om de komende jaren te floreren en werkelijkheid te worden. Dit biedt 

kansen voor vergroening van de stad, woningbouw en toerisme. Het bevaarbaar 

houden van de Zuid-Willemsvaart is daarbij een vereiste. 

 

 D66 wil dat de investeringen vanuit de gemeente in De Spoorzone worden 

ingezet om de bereikbaarheid per fiets, voet en openbaar vervoer te verbeteren. 

Ook moet er meer ruimte komen voor groen en starterswoningen in dit gebied.  

De Spoorzone is het gebied direct gelegen naast de historische binnenstad en rondom 

het central station. Een gebied in ontwikkeling met letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor 

groei en vernieuwing, voor talent en ondernemerschap. In dit gebied bouwen Bossche 

stadsmakers aan een veelkleurig en dynamisch gebied waar duurzaamheid, groen en 

milieu voorop staan.  

 

 D66 wil waar mogelijk bebouwd gebied vergroenen door het ontwikkelen 

van ‘pocket-parken’.  

Deze kleine openbare groenvoorzieningen op open plekken in de stad zijn een groene 

aanwinst voor versteend gebied. 

 

 D66 wil dat de natuurnetwerken in en rondom de stad beter met elkaar verbonden 

worden, waarbij ook eigen initiatieven van bewoners en ondernemers een rol 

kunnen spelen.  

Onderzoek naar het beter benutten van de waternetwerken voor versterking van de 

natuur en recreatie moet uitwijzen of daar kansen liggen.  
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 D66 zet vol in op een Omgevingsvisie waarbij een gezonde en groene omgeving 

centraal staat.  

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeenteraad kan in de te ontwikkelen 

Omgevingsvisie de kaders vaststellen voor de fysieke ruimte in de gemeente. D66 

onderschrijft het doel van de Omgevingswet om meer ruimte voor initiatief te creëren 

door minder regels. 

 

 D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch koploper wordt in het duurzaam 

inkopen van producten en diensten.  

Daarvoor is een systematische aanpak noodzakelijk, bijvoorbeeld door aan te sluiten 

bij de nieuwe internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord inkopen (ISO 

20400) of door als gemeente zich te certificeren op de CO2-Prestatieladder, naast de 

inzet van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen ten behoeve van beheer, 

openbare ruimte en afval. Ook zal de gemeente moeten gaan deelnemen aan pilots 

op het gebied van circulair aanbesteden en schone bevoorrading.  

 

 D66 wil verder investeren in de gebiedsontwikkeling van de Hooge Heide.  

Dit gebied tussen Nuland en Vinkel biedt volop mogelijkheden voor natuurontwikkeling, 

natuurrecreatie en toerisme. Door slimme combinaties te laten ontstaan, kan dit gebied 

uitgroeien tot een plek voor rust, ontspanning en ondernemerschap. 
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2. Bereikbare, slimme en schone 

gemeente 
Steden werken als een magneet. Om de stad bereikbaar te houden is actie nodig!  

D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een goed bereikbare stad is, zowel per fiets, openbaar 

vervoer (OV) als met de auto. Wij kiezen voor een deels autovrije binnenstad en 

Onderwijsboulevard, waar fiets, voetganger en bus voorrang hebben.  

 

Bezit is uit, delen is in. Door de schaarse ruimte en de opgaven waar we voor staan, 

kunnen we niet meer om innovatieve (community)oplossingen heen. Elektrificatie 

van vervoer is een belangrijk onderdeel van de energietransitie én levert een 

schonere stad op. D66 stimuleert dan ook Smart Mobility en de overgang naar 

elektrisch rijden.  
 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

D66 zet in op innovatieve oplossingen om de stad bereikbaar, economisch vitaal, gezond 

en aantrekkelijk te houden. Daarvoor pleit D66 voor de mogelijkheid voor innovatieve 

routes en systemen, het bevorderen van de inzet van schone voertuigen en brandstoffen.  

 

 D66 wil de ontsluiting van de oostelijke gemeentedelen verbeteren.  

De verbindingswegen naar Nuland, De Kruisstraat, Engelen, Bokhoven, De Groote 

Wielen en delen van Rosmalen lopen in de spits vast. Belangrijke uitgangspunten zijn 

daarom de verbetering van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in en 

rondom Rosmalen. De Oostelijke Landweg speelt een belangrijke rol voor de 

ontsluiting van het oostelijke deel in de richting van de A59. Voor de verbinding naar 

het westelijke deel moeten andere opties bekeken worden zoals het verbeteren van 

het knooppunt bij Empel, de aansluiting op de A2/A59 en de doorstroming van en naar 

de Bruistensingel.  

 

 D66 wil de snelheid op de A59 verlagen naar 100 km/u binnen de 

gemeentegrenzen van ’s-Hertogenbosch.  

Dit is hard nodig voor de gezondheid en leefbaarheid van bewoners. De gemeente kan 

dit zelf niet uitvoeren, hiervoor moet een actieve lobby naar het Rijk worden gevoerd. 

 

 D66 wil op termijn alleen elektrische scooters toestaan en een verbod 

onderzoeken op alle benzinebrommers en -scooters.   

Scooters en brommers op benzine zijn een van de meeste vervuilende 

vervoersmiddelen in de stad.  

 

 D66 is voor een auto- en scooterluwe binnenstad door meer straten in de 

binnenstad aan te wijzen als autoluw gebied, een binnenstadsring met een 

maximum snelheid van 30 kilometer per uur in te stellen en toegangsbeperking 

van de binnenstad voor autoverkeer door uitbreiding van het selectief 

toegangssysteem: 

• Het verkeer over De Parade (voor de terrassen langs) opheffen en de straat 

gelijkvloers brengen met het trottoir. Hierdoor kunnen terrassen uitbreiden; 

• Het weren van scooters en brommers uit het voetgangersgebied; 

• De binnenstadsring (30 kilometer) wordt geleidelijk ingevoerd; 
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• Ontwikkeling van het tweede permanente transferium aan de oostzijde van de 

binnenstad, nabij de Zuid-Willemsvaart. Hierdoor is een elektrische watertaxi 

vanaf het transferium mogelijk. 

 

 D66 pleit voor een pilot waarbij nieuwe technologie (Smart City) in mobiliteit 

wordt ingezet, in combinatie met aandacht voor gezondheid en veiligheid.  

In samenwerking met JADS (Jheronimus Academy of Data Science) kunnen hier 

mooie stappen in worden gezet. Privacy van de inwoners is hierbij voor D66 een 

wezenlijk randvoorwaarde. 

 

 Smart Mobility concepten, zoals reeds bestaand in het Paleiskwartier 

(elektrische deelauto’s) moeten alle ruimte krijgen vanuit de gemeente.  

De gemeente moet hier ondersteuning en kennis voor aanbieden.  

 

 

 D66 wil de (verblijfs)kwaliteit, de doorstroming en verkeersveiligheid op de 

Onderwijsboulevard verbeteren door een gedeelte ervan om te vormen tot een 

Groene Campus. Tegelijkertijd wordt een alternatief voor de doorstroming 

binnen de totale Spoorzone gerealiseerd. 

Het gedeelte van de Onderwijsboulevard voor Avans Hogeschool wordt wat D66 

betreft een gebied enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers (met eventueel 

een busbaan). Momenteel wordt de Onderwijsboulevard gebruikt als doorstroomas, 

wat leidt tot files en (te) hard rijden. De straat dient daarom heringericht te worden tot 

een groene boulevard aansluitend aan het Westerpark en passend bij de vele 

onderwijsinstellingen die hier gevestigd zijn. Deze maatregelen vinden plaats in 

samenspraak met de omgeving om die bereikbaar te houden. 
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 D66 wil dat alle nieuwe elementen in de openbare ruimte zoals verkeersborden 

en straatmeubilair biobased zijn of gemaakt worden van recycled materiaal. De 

gemeente moet hiervoor de samenwerking aangaan met de Provincie en de 

overige vier grote Brabantse steden.  

Het gebruik van gerecyclede materialen en het toepassen van organische (rest-) 

materialen in nieuwe verkeersborden is niet alleen goed voor het milieu, maar 

stimuleert ook de circulaire economie in ’s-Hertogenbosch. 

 

 D66 is voorstander van goede verkeerseducatie op de scholen.  

D66 wil dat basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs worden 

aangemoedigd om educatieprogramma’s zoals het Brabants verkeersveiligheidslabel 

en Totally Traffic toe te passen. 

 

 D66 wil dat de gemeente forse acties en maatregelen inzet om innovatieve en 

schone bevoorrading van de centra van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch te 

bevorderen door:  

• Eén of meerdere stadsdistributiecentra te ontwikkelen, waardoor gebundelde 

bevoorradingsconcepten mogelijk worden; 

• Het gebruik van stadsdistributiecentra te stimuleren via duurzaam inkoopbeleid 

voor schone bevoorrading van gemeentelijke gebouwen en maatschappelijke 

instellingen in centra; 

• Milieuzones in te voeren met privileges voor schone en gecombineerde vormen 

van vervoer zoals voordelige venstertijden voor voertuigen met een niet-

verbrandingsmotor of voor gebruikers stadsdistributiecentra;   

• Het actief stimuleren en bevorderen van retourlogistiek door ondernemers 

(circulaire economie). 
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Fietsgemeente 

D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2021 Fietsgemeente van het jaar wordt. Om 

deze ambitie te behalen zijn forse investeringen nodig in fietsvoorzieningen, fietspaden en 

innovatieve mobiliteitsoplossingen. D66 wil de volgende maatregelen hiervoor nemen in 

de komende jaren. 

 

 D66 wil de capaciteit van de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad 

uitbreiden en wil dat ook in het centrum van Rosmalen een gratis bewaakte 

fietsenstalling komt.  

 

 D66 wil een ondergrondse fietsenstalling aan de westzijde van het centraal 

station.  

Op dit moment staan de twee bovengrondse fietsenstalling dagelijks vol en is een 

uitbreiding van de stallingscapaciteit aan de westzijde van het centraal station 

(Paleiskwartier) hard nodig. D66 wil een permanente ondergrondse oplossing hiervoor. 

 

 D66 wil de bestaande fietsroutes beter zichtbaar maken en bestaande 

knelpunten oplossen.  

Fietsenpaden moeten duidelijk herkenbaar zijn door middel van rood asfalt.  

 

 D66 wil nieuwe snelfietsroutes aanleggen naar Eindhoven en Waalwijk. 

Daarnaast moeten de mogelijkheden voor een snelfietsroute naar Zaltbommel verder 

onderzocht worden. 

 

 D66 wil dat er meer leenfietsen beschikbaar komen op transferia, bij winkelcentra 

en in parkeergarages buiten de binnenstad. 

 

 D66 wil de verkeersveiligheid rondom scholen vergroten door standaard 

voorrang aan de fiets te geven bij scholen.  

Dit bereiken we niet alleen door verkeersremmende maatregelen te nemen, maar ook 

door het slim (her)inrichten van de omgeving rondom de scholen.  

 

 D66 is voorstander van het op meerdere plekken realiseren van een innovatief 

fietspad zoals dat nu naar Rosmalen is aangelegd.  

D66 wil dat het slimme fietspad samen met JADS wordt doorontwikkeld tot het slimste 

fietspad van Nederland. 
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Openbaar vervoer 

D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een goed bereikbare gemeente is, ook met het openbaar 

vervoer (OV). Elektrificatie van (openbaar) vervoer is een belangrijk onderdeel van de 

energietransitie én levert een schonere stad op. 

 D66 wil dat alle bussen die in het openbaar vervoer worden ingezet in 2022 

aangedreven worden door middel van elektriciteit.  

In 2021 vindt de provinciale aanbesteding voor het openbaar vervoer in de regio plaats. 

D66 wil dat er na deze aanbesteding uitsluitend nog elekrische bussen rondrijden 

binnen onze gemeente.  

 

 D66 wil dat de huidige OV-verbindingen met alle wijken en dorpen worden 

versterkt en waar nodig worden uitgebreid.  

Nuland, Vinkel, Engelen (Haverleij), Kruisstraat, Maliskamp, Bokhoven en Empel 

moeten beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. De Groote Wielen moet 

ook in de avonduren bereikbaar zijn per bus. Een elektrische buurtbus is mogelijke 

oplossing.  

 

 D66 wil dat de aansluiting van het openbaar busvervoer op het nachtnet van NS 

wordt hersteld.  

 

 D66 wil dat de Spoorwegovergang Orthen vervangen wordt door een tunnel.  

Door het spoorboekloos rijden, passeren meer treinen de spoorwegovergang bij 

Orthen. Om de doorstroming te bespoedigen en om de veiligheid te vergroten wil D66 

dat deze spoorwegovergang vervangen wordt door een tunnel voor het auto- en 

fietsverkeer.  

 

 D66 gaat door met de lobby tegen de plannen om goederentreinen in de nacht 

door ’s-Hertogenbosch te laten rijden.  

Tegelijkertijd moet de gemeente fysieke maatregelen nemen om overlast van 

goederentreinen tegen te gaan. 

 

 Een goede OV-verbinding met wijken als de Maaspoort en de Groote Wielen, 

Rosmalen en de dorpen rondom is voor D66 belangrijk. D66 blijft streven naar 

Station Maaspoort.  

Tot die tijd is voor D66 een rechtstreekse OV-lijn (bus) van de Maaspoort naar het 
Centraal Station een prioriteit. Dit moet meegenomen worden in de regionale 
aanbesteding van het openbaar vervoer.  

 

Parkeren en transferia  

D66 kiest voor een deels autovrije binnenstad en Onderwijsboulevard, waar fiets, 

voetganger en bus voorrang hebben. 

 

 

 D66 wil dat de parkeergarage De Wolvenhoek voor 2030 gesloten wordt, als het 

tweede permanente transferium is gerealiseerd. Een parkeergarage midden in de 

binnenstad past niet bij een autoluwe binnenstad. Tot 2030 moet de capaciteit van de 

parkeergarage worden afgebouwd, te beginnen door het gehele bovendek van 

parkeergarage De Wolvenhoek openstellen voor groene initiatieven van bewoners. De 

openbare stadstuin wordt reeds gerealiseerd op een klein gedeelte van het bovendek 
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van De Wolvenhoek. Voor D66 staat 

voorop dat de komende jaren het hele 

bovendek wordt opengesteld voor 

groene initiatieven van bewoners, 

zoals stadslandbouw, kleinschalig 

horecavoorziening en een 

stadscamping. Dit levert niet alleen het 

grootste groene dak van de stad op, 

maar zorgt er tevens voor dat parkeren 

aan de rand van de stad (Sint-Jan 

parkeergarage) of op een transferium 

meer gestimuleerd wordt.  

 

 

 

 

 

 D66 wil dat er meer parkeerruimte in parkeergarages in de binnenstad gebruikt 

kan worden door bewoners van de binnenstad, voor een (lager) inwonertarief.  

Hierdoor wordt het verschil in prijs met betalen op straat kleiner en wordt parkeren in 

een parkeergarage aantrekkelijker gemaakt. 

 

 Om parkeren op transferia te stimuleren wil D66 het mogelijk maken dat 

winkeliers parkeerarrangementen ontwikkelen waarin bij verkoop van goederen 

een korting aan klanten wordt gegeven op de parkeertarieven in de transferia. 

 

 D66 wil twee permanente energieneutrale transferia in ’s-Hertogenbosch.  

In 2018 wordt het groenste transferium van Nederland in gebruik genomen aan de 

Deutersestraat. Het tijdelijke transferium aan de Vlijmenseweg komt daarmee te 

vervallen. D66 wil ook dat het tijdelijke transferium aan de Vliert en de Pettelaarsweg 

komen te vervallen, zodra aan de oostzijde van de binnenstad (nabij de A2) een 

tweede permanent transferium is gerealiseerd. Een locatie waarbij bezoekers aan de 

binnenstad via elektrische watertaxi’s naar de binnenstad gebracht kunnen worden, 

heeft daarbij de voorkeur. 

 

 D66 wil bij het permanente transferium nabij de A2 ook een goederentransferium 

realiseren.  

Een distributiecentrum waarbij de bevoorrading van de binnenstad en Rosmalen wordt 

aangeleverd en wordt overgeslagen in kleiner en schoner transport via de weg en het 

water. Hierdoor worden beide centra ontlast van het vele vrachtverkeer dat er nu 

dagelijks rijdt. 

 

 D66 wil de parkeervoorziening aan de westzijde van het centraal station 

uitbreiden. 

Een ondergrondse parkeervoorziening nabij het Paleiskwartier moet verder onderzocht 

worden. 
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3. Goed opgeleide en ondernemende 

gemeente 
Onderwijs vormt de basis van onze samenleving. Elke leerling moet het beste uit 

zichzelf kunnen halen. ’s-Hertogenbosch moet daarom een compleet en gevarieerd 

aanbod van kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs bieden. Hiermee wordt tevens 

talent voor de gemeente aangetrokken. 

 

Als studenten- en talentenstad is ’s-Hertogenbosch met Jheronimus Academy of 

Data Science (JADS), Avans, Fontys, Hogere Agrarische School (HAS), Helicon en 

Koning Willem-I op de goede weg. Circa 30.000 jongeren studeren hier. D66 ziet 

graag dat ‘s-Hertogenbosch de stad is waar jongeren studeren, wonen en werken. 

Hierdoor behouden we talent voor de stad en regio. 

 

Gemeente van onderwijs en talenten  

D66 ziet graag dat ‘s-Hertogenbosch een gemeente is waar jongeren studeren, wonen en 

werken, ook na hun studie, zodat talent behouden blijft voor gemeente en regio. 

 Uitgangspunt voor D66 is dat elke leerling/student het beste uit zichzelf moet 

kunnen halen.  

‘s-Hertogenbosch moet daarom binnen de verschillende onderwijsniveaus kunnen 

beschikken over kwalitatief uitstekend onderwijs.  

 

 D66 wil dat schoolcurricula aangepast worden op de snel digitaliserende 

maatschappij.   

D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch het initiatief neemt via regionale 

samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de 

beroepsgerichte onderwijsprogramma’s nog beter aan te laten sluiten bij de 

digitalisering van de samenleving, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van 

Hackatons en MOOCs (online leren) over thema’s die relevant zijn voor het 

bedrijfsleven 

 

 D66 wil dat de gemeente het overleg met de Bossche Educatieve Partners 

voortzet en aanwendt om de kwaliteit van het onderwijs verder te stimuleren.  

Door met alle partners samen te werken aan de Bossche Educatieve Agenda kunnen 

alle leerlingen en studenten in ’s-Hertogenbosch hun talenten volledig ontplooien. 

 

 D66 wil dat ’s-Hertogenbosch over vier jaar meerdere excellente scholen voor 

primair én voortgezet onderwijs kent.  

D66 is tevreden met het basisniveau van de scholen in ’s-Hertogenbosch, er zijn 

geen zwakke scholen in ’s-Hertogenbosch. Op dit moment heeft ’s-Hertogenbosch 

echter slechts één excellente basisschool, BBS De Haren. D66 wil graag dat scholen 

uitblinken om daarmee ook hun leerlingen de kans te bieden om uit te blinken. De 

gemeente gaat dan ook in gesprek met scholen om hen te stimuleren voor het 

predicaat excellent op te gaan. 
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 D66 wil dat het onderwijsinnovatiefonds wordt voortgezet en wanneer mogelijk 

wordt uitgebreid.  

Het onderwijsinnovatiefonds geeft gemeente ruimte en armslag om 

onderwijsinnovaties te stimuleren. 

 

 D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch het initiatief neemt om via regionale 

samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden 

beroepsgerichte onderwijsprogramma’s nog beter aan te laten sluiten bij de 

digitalisering van de samenleving. 

Het opnemen van digitale vaardigheden, coderen en programmeren in lesprogramma 

vanaf het primair onderwijs is hierin een eerste stap. 

 

 D66 ziet graag dat ‘s-Hertogenbosch de stad is waar jongeren studeren, wonen 

en werken, ook na hun studie zodat talent behouden blijft voor stad en regio.  

Als studenten- en talentenstad is ’s-Hertogenbosch met JADS, Avans Hogeschool 

(met onder meer de Informatica Academie), Fontys, Hogere Agrarische School (HAS), 

Helicon en Koning Willem-I op de goede weg. Circa 30.000 jongeren studeren hier.  

 

 D66 wil voldoende en kwalitatieve huisvesting voor studenten.  

Dit door samen te werken met o.a. woningcorporaties.  

 

 D66 wil in iedere wijk en in ieder dorp integrale kindcentra.  

In wijken en dorpen waar nog geen Brede Bossche School of Kindcentrum is, moet 

geinvesteerd worden in nieuwe schoolgebouwen. 

 

 D66 is voorstander van het voortzetten van leningen via de Stichting Leergeld. 

 

 D66 wil onderwijs  beter laten aansluiten op jeugdhulpverlening, zodat door 

middel van integrale arrangementen onder regie van één persoon passend 

onderwijs ontstaat.  

Ontschotting en doorbreken van het patroon dat instellingen budgetten afschermen ten 

nadele van onderlinge samenwerking is hierbij een voorwaarde. 
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 D66 pleit voor meer aandacht in klassen voor kinderen met taalachterstand, 

waarbij ook de ouders worden betrokken.  

D66 ziet graag dat hierover afspraken worden gemaakt in de Bossche Educatieve 

Agenda.  

 

 D66 is voorstander van een breed scala aan taalaanbod in de gemeente, 

bijvoorbeeld door het faciliteren van taalloketten zoals in het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis.  

Op laaggeletterdheid rust een taboe. Mensen schamen zich vaak voor hun 

laaggeletterdheid. Om op latere leeftijd de stap naar onderwijs te zetten, is voor veel 

mensen dan ook een hoge drempel. Daarnaast blijken volwassenen het beste te leren 

als dit in de context van het dagelijkse leven wordt geplaatst. Kortom, 

volwassenonderwijs is maatwerk.  

 

 D66 pleit voor extra inzet om volwassenen die moeite hebben met de 

Nederlandse taal (zowel nieuwkomers als laaggeletterden in meer algemene zin) 

te stimuleren gebruik te maken van de bibliotheek met extra programma’s en 

mogelijkheden.  

De bibliotheek heeft een centrale plek in de gemeente op het gebied van educatie, 

ontwikkeling en informatie. Het Taalhuis en deelname aan Living Lab initiatieven 

spelen hierbij een centrale rol.  

 

 D66 is voorstander van het investeren in kunst- en cultuureducatie voor 

jeugd/jongeren, waarbij gemeente en scholen samen investeren in 

muziekonderwijs in de klas.  

Hiervoor kan de oprichting van een fonds nuttig zijn. Kunst- en cultuureducatie draagt 

bij aan de ontwikkeling van reflectievermogen, creativiteit en een onderzoekende 

houding.  
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 D66 wil investeren in muziekonderwijs, zodat op alle basisscholen in de 

gemeente muziekles wordt gegeven.  

Muzieklessen zijn belangrijk voor de (muzikale) ontwikkeling van een kind. De 

gemeente kan scholen die daar de middelen niet toe hebben helpen bijde financiering 

van muziekinstrumenten. 

 

Data City 

’s-Hertogenbosch is door aanwezigheid van ICT-bedrijven de tweede ICT-stad van 

Nederland. Door de aanwezigheid van JADS (Jheronimus Academy of Data Science) 

hebben we de kans om ondernemers op het gebied van data science naar de stad te 

trekken. Deze datakennis kunnen we toepassen om de stad te verbeteren. 

 

 D66 wil JADS voluit benutten als universitaire onderwijsinstelling.  

De gemeente maakt actief gebruik van de kennis aanwezig bij JADS en faciliteert 

stageplaatsen voor studenten van JADS in de stad, binnen de gemeentelijke 

organisatie en bedrijfsleven. 

 

 D66 wil dat JADS het ICT-gerelateerd onderwijs in het Voortgezet Onderwijs (VO) 

ondersteunt.  

Hierdoor ontstaat een brede spin-off van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld door 

de organisatie van Hacketons en de ontwikkeling van MOOCS (Massive Open Online 

Courses). 

 

Werkgelegenheid en ondernemen 

Ondernemerschap en innovatie maken onze gemeente toekomstbestendig en zorgen voor 

werkgelegenheid. Voldoende werkgelegenheid is belangrijk voor het welzijn van onze 

inwoners: mensen die werken en/of maatschappelijk actief zijn, zijn gelukkiger en 

gezonder dan mensen die langs de zijlijn staan. D66 gelooft in het belang van een sterke 

bedrijvigheid, een excellente arbeidsmarkt en een goede aansluiting van 

beroepsonderwijs en banen. Belangrijk is om als gemeente focus te hebben in activiteiten 

die we willen stimuleren. ’s-Hertogenbosch werkt met een 'speerpuntenbeleid' en neemt 

deel in samenwerkingsorganisaties die hun inspanningen en investeringen vooral richten 

op sectoren als ICT/Datascience, Agrifood Health, transport en zakelijke dienstverlening, 

waarbij duurzaamheid (zoals GreenIT) een wezenlijk aspect is. 

 

D66 staat achter deze keuzes en wil werken aan een nog intensievere samenwerking 

tussen overheid, onderwijs en ondernemers voor een betere aansluiting van vraag en 

aanbod. Van belang daarbij is dat we regionaal optrekken en dat we ons profileren als 

aantrekkelijke regio waar interessante, innovatieve bedrijven zich graag vestigen en waar 

werknemers graag werken en wonen. 

 

 D66 wil dat de Grow Campus alle ruimte krijgt om te groeien en te ontwikkelen.  

Onze 30.000 studenten verdienen goede stageplaatsen, leerwerkplekken en optimale 

aansluiting op de vraag vanuit het bedrijfsleven.   
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 D66 erkent de belangrijke rol die AgriFood Capital speelt bij het creëren van een 

toekomstbestendige arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle 

innovaties en een veerkrachtige leefomgeving in onze regio.  

Wij zijn van mening dat deze regionale samenwerking ook in de toekomst beleidsmatig 

en financieel gesteund moet worden door de deelnemende gemeenten. De nauwe 

samenwerking van gemeenten, onderwijsinstellingen en partijen uit de hele 

agrifoodketen binnen AgriFood Capital zorgt voor een steeds sterkere profilering van 

onze regio. 

 

 D66 wil bevorderen dat de maakindustrie die in het verleden naar 

lagelonenlanden is verdwenen weer terugkeert naar onze regio (reshoring).  

Door bijvoorbeeld technologische en logistieke ontwikkelingen blijkt dat reshoring 

bedrijfseconomisch interessant kan zijn voor ondernemingen. D66 wil dat de 

gemeente, gemeentelijke organisaties (zoals Weener XL) en de 

samenwerkingsorganisaties waarin de gemeente deelneemt (zoals AgriFood Capital, 

Grow Campus, BIM) alert zijn op ondernemingen die bedrijfsactiviteiten terug naar 

Nederland willen brengen en proberen deze waardevolle maakindustrie in onze regio 

te laten landen. 

 

 D66 vindt dat onze gemeente meer aandacht moet geven aan het aantrekken van 

expats, door haar voorzieningen ook aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor 

anderstaligen.   

Door de vestiging van internationale bedrijven en JADS krijgen we in onze regio een 

internationale arbeids- en studentenpopulatie. Engelstalige informatiebronnen, een 

internationale school, een breed cultuuraanbod en openbare sportfaciliteiten kunnen 

allemaal bijdragen in de keuze voor ‘s-Hertogenbosch.  

 

 D66 zet in op de verdere ontwikkeling van de Spoorzone.  

Het terrein van de Grasso en omgeving wordt ontwikkeld tot een belangrijke plek voor 

nieuwe bedrijven uit de ICT-sector en de Agri-foodsector. Dat moet de kracht van de 

Bossche ICT-sector en Agri-foodsector in onze stad versterken. De Bossche 

Investerings Maatschappij (BIM) speelt hierin als aanjager en ontwikkelaar een 

belangrijke rol. 

 

 Zzp-ers en starters hebben behoefte aan betaalbare, flexibele en laagdrempelige 

faciliteiten.  

Hoe verder we buiten het centrum van onze gemeente komen, hoe minder 

mogelijkheden hiervoor nu beschikbaar zijn. D66 pleit ervoor meer (verzamel-

)werkplekken en studio's in de wijken, dorpen en buitengebieden te creëren. Dit kan in 

leegstaande kantoor- en bedrijfspanden, maar ook in leegstaande panden met een 

agrarische bestemming. 

 

 

 D66 is van mening dat de samenwerking van de Noordoost-Brabantse 

gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs, UWV en provincie in AgriFood Capital 

Werkt! zeer waardevol is om studenten, werkzoekenden, zzp-ers en kwetsbare 

groepen arbeidsfit te krijgen voor de dynamische arbeidsmarkt.  

De arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen, nieuw werk ontstaat. Dat vraagt 

om wendbaarheid en betrokkenheid van werkzoekenden, onderwijsinstellingen en 

ondernemingen.  
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 D66 vindt dat meer bekendheid moet worden gegeven aan het WSPNOB.  

Het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSPNOB) is een van de 

uitvoeringsorganisaties van AgriFood Capital Werkt!  

 

 D66 pleit ervoor dat binnen gemeentelijke aanbestedingen afspraken met 

bedrijven worden gemaakt over het ter beschikking stellen van stageplaatsen 

voor leerlingen/studenten van Bossche onderwijsinstellingen.  

Er is een tekort aan stageplaatsen. 

 

 D66 wil geen schoolverlaters op de bank.  

Alle jongeren die in onze gemeente wonen en van school afkomen, met of zonder 

diploma, leren verder of gaan werken. D66 wil dat de gemeente  jongeren in beeld 

heeft en actief volgt tot zij een stap maken naar verder leren of werken. 

 

 D66 wil dat de gemeente ruimhartig omgaat met regels om winkelwaren voor de 

winkel uit te stallen of de gevel van een winkelpand aan te kleden met groen of 

een bankje.  

En dat daarmee de toegankelijkheid van de stoep voor voetgangers, gehandicapten 

en hulpdiensten niet in het gedrang komt. 

 

 D66 wil dat de gemeente pandeigenaren van (al langer) leegstaande winkel-, 

kantoor- of bedrijfspanden op bedrijventerreinen actief stimuleert om panden te 

moderniseren of transformeren om leegstand en verloedering tegen te gaan, 

maar óók om zo de aantrekkelijkheid van de leefomgeving te vergroten. 

 

Een sterke Europese gemeente 

De gemeente 's-Hertogenbosch telt in toenemende mate inwoners, bedrijven, onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties die ook buiten de grenzen 

van Nederland actief zijn. Daarnaast trekt 's-Hertogenbosch steeds meer buitenlandse 

studenten, (kennis)werkers en bedrijven aan. De Europese Unie biedt vele financierings- 

en kennismogelijkheden waar de gemeente weinig tot geen gebruik van maakt. D66 wil 

dat de gemeente pro-actief inspeelt op de ontwikkelingen van globalisering en Europese 

eenwording. Die bieden onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke- en 

kennisinstellingen immers grote kansen, waarbij de lokale overheid een faciliterende rol 

kan spelen. De gemeente moet zich beter profileren als Europese stad. Dit is noodzakelijk 

in een globaliserende samenleving   

 

 D66 wil dat de gemeente haar dienstverlening en communicatieuitingen in 

meerdere talen aanbiedt, zoals in het Engels.  

Dit past bij de Bossche gastvrijheid. Daarnaast spreekt de gemeente partijen waar zij 

veel mee samenwerkt zoals BrabantWater, Enexis en Arriva aan op hun 

verantwoordelijkheid in een internationaliserende, lokale samenleving correspondentie 

met klanten (zoals vermeldingen in het openbaar vervoer) tevens in het Engels te 

voeren.  
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 D66 wil dat de gemeente samen met de 4 andere Brabantse Steden een 

dynamisch en proactief acquisitiebeleid ontwikkelt om (buitenlandse) bedrijven 

en kennisinstellingen naar Brabant en 's-Hertogenbosch te halen.  

Met een goede aanpak kunnen we profiteren van de economische groei. Daarnaast 

zorgen investeringen van buitenlandse bedrijven voor extra banen. De Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij (BOM) wordt actief ingezet om buitenlandse bedrijven 

naar Brabant en ’s-Hertogenbosch te trekken. D66 wil dat de Brabantse Steden elk een 

sterke, eigen profilering en positionering hebben, waarin men complementair aan 

elkaar staat voor een sterk Brabant. 

 

 D66 wil dat de gemeente bedrijven, instellingen en organisaties gaat faciliteren 

in Europese en internationale positionering, dit geldt voor de economische 

sectoren waarin we uitblinken, zoals AgriFood, ICT/Data sciences, toerisme en 

recreatie.  

Juist in deze sectoren liggen nieuwe economische en maatschappelijke kansen. Een 

voorbeeld is het promoten door SPARK Campus van innovatieve wegenbouw en 

innovaties in de gebouwde omgeving. 

 

 D66 wil dat de gemeente samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 

en Tilburg University onderzoekt hoe we internationale studenten op het gebied 

van Data Sciences naar ’s-Hertogenbosch kunnen halen.  

Daartoe ontwikkelt de gemeente samen met Brainport Development een ambitieus 

internationaliseringsbeleid. 

Daarnaast hebben we aandacht voor het behoud van internationaal talent voor 's-

Hertogenbosch en de ambassadeursrol die zij (internationaal) kunnen vervullen. 

 

 D66 wil dat de gemeente zich gaat profileren als Europese proeftuin.  

Of het nu gaat om de versnelde uitrol van elektrische laadinfrastructuur en Smart 

Mobility, of om stadslandbouw (PlantLab, stadstuinen en dergelijke) en verduurzaming 

van de landbouw, of het experimenteren met eGovernment-toepassingen in de 

gemeentelijke dienstverlening. 's-Hertogenbosch moet in Europa een koploper ten 

aanzien van (beleids-) innovaties worden. Dat vergt een omslag in het denken en 

handelen van de gemeente en vereist de ontwikkeling van een visie, strategie en een 

uitvoeringsplan.  

 

 De gemeente dient duurzaam te investeren in internationale contacten met 

Europese steden en stedelijke regio's.  

Naast de zustersteden Trier en Leuven dienen andere samenwerkingen met Europese 

steden te worden aangegaan en benut te worden voor (economische) 

samenwerkingsprojecten.  

 

 De Brabantse hoofdstad verdient een eigen Bossche belangenbehartiger in de 

Europese hoofdstad, Brussel.  

Om met Bossche projecten als Europese proeftuin te kunnen fungeren dient de 

gemeente haar ambtelijke aanwezigheid in Brussel aan te vullen op de reeds 

aanwezige Brabantse belangenhartigers (Brainport, andere B5-gemeenten, 

universiteiten, ondernemersorganisaties etc). Dat vergt de inzet van minstens 1 fte die 

kantoor houdt bij vertegenwoordigers van Brainport en Eindhoven en de provincie.  
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Circulair ondernemen 

Het doel van circulair ondernemen is om producten en materialen een zo lang mogelijke 

levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren en na 

gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt 

voor gelijkwaardige producten.  

 

 D66 wil dat de gemeente afvalscheiding voor elke inwoner mogelijk maakt. 

 

 D66 wil dat ’s-Hertogenbosch samen met de gemeenten in de regio de komende 

vier jaar werkt aan de ontwikkeling van circulaire economie.  

Producten en materialen worden waar mogelijk hergebruikt door ze gescheiden aan te 

leveren en op te waarderen. Het gebruik van plantaardige grondstoffen als vervanger 

van fossiele grondstoffen (bio-based economy) hoort daarbij. 

 

 D66 vindt dat voor de gemeente het duurzaam gebruik van grondstoffen door 

leveranciers en samenwerkingspartners een selectiecriterium moet zijn bij 

aanbestedingen.  

De overheid moet voorop lopen bij de bestrijding van verspilling. 

 

 D66 wil dat de gemeente leveranciers stimuleert om te komen tot innovatieve 

oplossingen voor productie, gebruik en verwerking van producten.  

 

 

 

 

  



 

 

34 

4. Sociale, zorgzame, sportieve en 

veilige gemeente 
’s-Hertogenbosch is een sociale en zorgzame gemeente die zorg en ondersteuning 

biedt aan mensen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen in onze 

maatschappij. Mensen mogen niet tussen de wal en het schip raken. Dit vraagt om 

een actieve opstelling van de gemeente, richting bewoners, instellingen en 

zorgverleners, waarbij bureaucratie zoveel mogelijk wordt beperkt.  

 

Sociale gemeente 

Als grootste gemeente in de regio is de gemeente ’s-Hertogenbosch de centrale spil in de 

regionale samenwerking. D66 vindt dat de gemeente deze rol voortvarend moet oppakken. 

Belangrijke speerpunten zijn: bestrijden van bureaucratie, adequate hulp bij 

schuldenproblematiek, verbetering van samenwerking tussen wijkteams en basisteams en 

kansen voor iedereen. 

 D66 pleit voor de combinatie van maatschappelijke opvang, sociaal- en 

armoedebeleid en huisvesting in één wethouders-portefeuille, om de 

samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat te verbeteren. 

 

 D66 vindt het vanzelfsprekend dat mensen een tegenprestatie leveren als zij een 

uitkering krijgen.  

Vrijwilligerswerk kan daar onderdeel van uitmaken. De voorkeur gaat wel uit naar een 

bijdrage die helpt bij het vinden van betaald werk. Een werkzoekende beweegt zich 

daardoor weer naar de arbeidsmarkt. In de arbeidsmarkttoeleiding van 

bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt zijn oneigenlijke vormen van concurrentie 

met werkenden naar het inzicht van D66 niet toelaatbaar.    

 

 D66 pleit voor het vormgeven van een activerende bijstand waarbij afhankelijk 

van de afstand tot de arbeidsmarkt trajecten voor groepen van werkzoekenden 

worden gestart.  

Uitgangspunt is doorstromen naar betaalde arbeid en voorkomen van 

uitkeringsafhankelijkheid. Als dat voor een bepaalde groep bijstandsgerechtigden niet 

haalbaar is, kan worden ingezet op andere vormen van zinvolle maatschappelijke 

participatie, zoals vrijwilligerswerk. 

 

 D66 is voorstander van experimenten met een regelluwe bijstand. 

 

 D66 wil zeker weten dat zo veel mogelijk mensen met schuldproblematiek ook 

blijvend zijn geholpen én hebben leren budgetteren. D66 is voor het snel in 

behandeling nemen van de schuldenproblematiek van inwoners.  

Het waarborgen van de privacy van inwoners (persoonsgegevens) is daarbij van groot 

belang. De afgelopen jaren zijn binnen de schulddienstverlening grote stappen 

gemaakt in onze gemeente. Het dagelijkse schulddienstverleningsinloopspreekuur bij 

de WeenerXL, de nauwe samenwerking van de gemeente met enkele grote 

instellingen die veel vorderingen hebben uitstaan (zoals bijvoorbeeld 

woningbouwcorporaties en energieleveranciers) maken dat de gemeente in een 

steeds eerder stadium zicht heeft op zorgelijke schuldsituaties. De gemeente leunt bij 
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het helpen van mensen met schulden zwaar op instanties als Divers, Juvans en vele 

vrijwilligers. D66 wil dat de gemeente terugkoppeling krijgt van deze instanties over 

mensen die, na een intakegesprek bij de gemeente, naar hen doorverwezen zijn. D66 

wil zeker weten dat zo veel mogelijk mensen met schuldproblematiek ook blijvend zijn 

geholpen enleren budgetteren. Op deze manier krijgen we ook zicht of de gekozen 

werkwijze in onze gemeente ook echt zijn vruchten afwerpt. 

 

 D66 vindt het van belang om zo vroeg mogelijk in een (schuldhulpverlenings-

)traject laaggeletterdheid te herkennen en hierop in te spelen. Wie moeite heeft 

met het lezen van brieven, rekeningen en aanmaningen komt moeilijker uit de 

schulden dan wie dat wel goed kan. 

Dit kan bijvoorbeeld door al bij intakegesprekken gebruikt te maken van een 

screeningsinstrument, zoals de Taalmeter of Rekenmeter, om een indicatie te krijgen 

van iemands lees- of rekenniveau.  

 

 D66 vindt dat regelingen voor mensen die in armoede leven in toegankelijke en 

begrijpelijke taal gesteld moeten zijn en niet alleen digitaal aangeboden mogen 

worden.  

Armoede en laaggeletterdheid kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden 

en versterken. Inwoners die in armoede leven weten veelal de weg niet te vinden naar 

de regelingen die hen kunnen helpen.  

 

Zorgzame gemeente 

De gemeente heeft vanwege de decentralisaties in het Sociaal domein een belangrijke rol 

bij de uitvoering van Jeugdhulp en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geeft 

kaders voor thuiszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg).  

Door aanbestedingen van zorg en door het formeren van wijkteams en basisteams geeft 

de gemeente inhoud aan haar regierol in de zorg.  

 

 D66 vindt dat er geen belemmeringen mogen zijn om de hulp, ondersteuning en 

kennis van mantelzorgers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in te zetten. 

Mantelzorgers en vrijwilligers moeten alle ruimte en ondersteuning krijgen van de 

gemeente en ze moeten niet worden lastiggevallen door overbodige regelgeving en 

administratie. 

 

 D66 wil meer ruimte voor preventie, gezondheidsbevordering en 

vroegsignalering.  

 

 D66 vindt het van groot belang dat mensen die in een crisissituatie zijn gekomen 

en/of op straat staan zo snel mogelijk onderdak krijgen.  

‘Housing first’ is voor een persoon of een gezin cruciaal om een oplossing te zoeken 

voor zijn/hun problemen.   

 

 D66 vindt voorzieningen als dagbesteding en logeerweekenden voor 

thuiswonende kinderen met een beperking belangrijk.  

Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen met een zorgvraag langer thuis 

kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers de zorg kunnen volhouden. D66 wil dat 

deze voorzieningen overeind blijven en waar mogelijk uitgebreid worden.  
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 Badeloch en Het Andere Wonen zijn voorbeelden van wooncomplexen waarin 

mensen met een (beginnende) zorgvraag zelfstandig (met hun partner) kunnen 

blijven wonen.  

Deze initiatieven, waarbij woningcorporaties, zorgaanbieders en 

gemeente/gemeentelijke instellingen samenwerken, verdienen wat D66 betreft 

navolging.  

 

 D66 wil in de wijken en buurten actief bevorderen dat er wooncomplexen komen 

voor ouderen die zelfstandig wonen, zodat ouderen binnen hun sociale 

omgeving kunnen verhuizen naar een passende woning.  

Hun oude woning komt zo vrij voor starters en gezinnen. 

 

 D66 wil per wijk in samenspraak met de woningcorporaties en zorginstellingen 

inventariseren wat de (toekomstige) woonbehoefte voor ouderen isen welke 

aanpassingen (verbouwing en/of nieuwbouw) noodzakelijk is.  

In de prestatieafspraken met corporaties worden hier afspraken over gemaakt.  

 

 D66 wil daarnaast particuliere initiatieven voor wonen voor ouderen (huur of 

koop) aanmoedigen en waar nodig in de programmering van nieuwe projecten 

vastleggen. 

 

 D66 wil dat, waar de gemeente zelf de regie heeft over de programmering van 

projecten, in het woonprogramma aandacht wordt besteed aan zelfstandig 

wonen voor ouderen. 

 

 D66 ondersteunt initiatieven om digitale vaardigheden te leren met bijvoorbeeld 

digitale taalcafés en juicht nieuwe initiatieven toe. 

Eenzaamheid is een groeiend probleem, niet alleen bij ouderen maar ook bij andere 

leeftijdscategorieën. Gebrek aan, of wegvallen van, sociale contacten is vaak een 

van de oorzaken. Het stimuleren van digitale vaardigheden kan zorgen voor het 

contact met de buitenwereld. 

 

 D66 wil dat de gemeente zich sterk maakt om, samen met andere gemeenten, 

rapportages te uniformeren en kwaliteitsparameters te ontwikkelen.  

In de praktijk blijkt dat zorginstellingen en zorgverleners geconfronteerd worden met 

verschillende verantwoordings-/rapportagesystemen. Voor de uitvoerende 

organisaties betekent dit extra bureaucratie, voor gemeenten dat er onvoldoende grip 

is op de kwaliteit van de zorg.  

 

 D66 vindt dat het uitgangspunt ‘één gezin, één plan’ waarbij de ouders en 

kinderen regie voeren over hun eigen veranderingsproces nog onverminderd 

van kracht is.  

Hoewel privacyregels een groot goed zijn, mogen zij niet belemmerend werken, zeker 

als de veiligheid van het kind in het geding is. 
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 D66 wil dat er een loket komt waar jongeren in beeld zijn en waar, indien 

noodzakelijk, jongeren binnen een redelijk termijn hulp kunnen krijgen.  

Voor D66 is het onacceptabel dat een kind ‘tussen wal en schip valt’, uit beeld is of 

thuis op de bank moet blijven zitten omdat er geen passende voorziening is. De 

toegang tot de jeugdzorg moet daarom verbeterd worden. 

 

 D66 vindt dat knelpunten in de uitvoering van de jeugdzorg tussen gemeente en 

onderwijs moeten worden opgelost.  

Centraal daarin staat de huidige organisatie van de wijkteams: doordat er geen 

effectieve verbinding is tussen zorgteams op de scholen en de wijkteams vindt er 

dubbel werk plaats. Daardoor wordt de tijd tussen probleemsignalering in het onderwijs 

en inzet van jeugdhulp onnodig lang. 

 

 D66 vindt dat dat de discontinuïteit in zorg bij de overgang van 18- naar 18+ moet 

verdwijnen.  

Dat kan door meer gebruik te maken van de zg. verlengde jeugdzorg. 

 

 D66 pleit voor meer afstemming tussen zorg- en onderwijsinstellingen over de 

ondersteuning van het onderwijs.  

Onderwijsprofessionals moeten ondersteund worden als een jongere vanuit de zorg 

teruggaat naar het onderwijs.  

 

 D66 vindt het wenselijk de uitwerking van de financieringssystematiek opnieuw 

tegen het licht te houden.  

Nu wordt vooral gefocust op aantallen, niet op resultaat en kwaliteit. Vooral (grote) 

zorgorganisaties voorzien het risico dat de huidige wijze van financiering en de 

(landelijke) bezuinigingsopgave een negatief effect hebben op de kwaliteit, continuïteit 

en snelheid van geleverde zorg.  

 

 D66 wil dat er geen financiële schotten meer zijn bij Passend Onderwijs. 
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 D66 wil de mogelijkheden onderzoeken om een (financiële) bijdrage te leveren 

aan snelle diagnose en doorverwijzing door gespecialiseerde 

praktijkondersteuners.  

Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk die gespecialiseerd zijn in psychische 

en psychiatrische problematiek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan snelle 

diagnose en doorverwijzing.  

 

Sportieve gemeente 

D66 vindt sport en beweging belangrijk. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook door 

de sociale cohesie die ontstaat door samen te sporten en te bewegen. Daarom 

ondersteunt D66 de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties en een 

‘sportvriendelijke’ inrichting van de openbare ruimte. 

 

 D66 pleit voor multifunctionele accommodaties die gebruikt kunnen worden 

door onderwijs- en cultuurinstellingen, sportverenigingen en zorgorganisaties.  

Deze accommodaties hebben een open leeromgeving voor kinderen en jongeren, 

waarbij school, buitenschoolse opvang, sport en cultuur wordt gecombineerd tot een 

brede buurtvoorziening; het Kinder Expertise Centrum Atlent speelt hierbij een rol. 

 

 D66 vindt versterking van de kwaliteit van het verenigingskader (professionals 

en vrijwilligers) een voorwaarde voor een veilige en lerende omgeving.  

De gemeente kan door het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan 

vrijwilligers die werken met jeugd en/of kwetsbare groepen een bijdrage leveren aan 

een veiligere omgeving. 

 

 D66 is voor een integrale benadering van sporten. Sporten verbetert de 

leerprestaties, voorkomt overgewicht bij jongeren, verlaagt het ziekteverzuim bij 

werknemers en zorgt voor een gezonde(re) oude dag.  

Daarom moeten scholen, werkgevers en zorginstellingen actief betrokken worden bij 

beleidsontwikkeling en –uitvoering. 

 

 D66 wil een (ook) op sport gerichte inrichting realiseren van parken, andere 

groene infrastructuur, buurten, openbare wegen, schoolgebouwen en -pleinen, 

zorginstellingen, bedrijfsterreinen en culturele ontmoetingsplaatsen. 

 

 D66 vindt dat sportparken meer beschikbaar moeten worden gesteld voor 

vormen van ongeorganiseerde sportbeoefening.  

Niet elke sporter wil zijn of haar sport beoefenen in clubverband. De gemeente moet 

daarom aandacht besteden aan de ongebonden sporter door flexibele openstelling van 

verenigingsruimten, sportzalen en sportvelden. D66 vraagt het college hierop een 

samenhangende visie te ontwikkelen.  

 

 D66 pleit voor een gemeentelijke ondersteuningsregeling, aanvullend op de 

rijksregeling, voor de verduurzaming van sportaccommodaties.  

De transitie naar een CO2 -arme energievoorziening is ook voor sport-accommodaties 

relevant. Verduurzaming van accommodaties draagt daaraan bij. 

Energiebesparingsprojecten komen niet of moeilijk van de grond. Door de lange 

terugverdientijd is de financiering een probleem. Bovendien hebben veel 

sportverenigingen beperkte financiële armslag.  
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 D66 is voor het stimuleren van gezonde producten in de sportkantine, een 

rookvrije omgeving, en het voorkomen van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen op grasvelden.  

 

Veilige gemeente 

D66 staat voor een veilige leefomgeving. Wanneer regels worden overtreden moet de 

overheid optreden. Ondermijnende criminaliteit bestrijden heeft hoge prioriteit, omdat dit 

het vertrouwen in de democratie en de rechtstaat bedreigt. 

Om criminaliteit te bestrijden moet de overheid bij de tijd blijven. Cybercriminaliteit neemt 

steeds grotere vormen aan en digitalisering en datascience bieden kansen om criminaliteit 

op een slimme manier te bestrijden. 

 

 Om veiligheid in objectieve zin, evenals het veiligheidsgevoel te vergroten zijn 

preventieve maatregelen noodzakelijk.  

Repressieve maatregelen zijn soms noodzakelijk, maar dienen ingezet te worden in 

combinatie met preventieve maatregelen. 

 

 D66 wil dat er extra gemeentelijke capaciteit komt om de ondermijnende 

criminaliteit te bestrijden.  

 

 D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch meedoet aan een experiment van 

gelegaliseerde wietteelt om ondermijnende criminaliteit verder tegen te gaan. 

 

 D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops te beperken en straathandel te 

voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend 

blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke 

vestiging van een coffeeshop.  

Daarnaast wil D66 dat het Ingezetenencriterium niet langer van toepassing is om 

problemen aan de deur te voorkomen. 

 

 D66 wil dat motieven van geweldsdelicten worden geregistreerd om daders beter 

op te kunnen sporen en vervolgen. 

 

 D66 wil in het veiligheidsbeleid focussen op high impact crimes.  

Dit zijn misdrijven die een grote impact hebben op slachtoffers, zoals 

geweldsmisdrijven en inbraken. 

 

 D66 wil verscherpte aandacht voor cybercriminaliteit en wil dat er, waar nodig, 

geïnvesteerd wordt om onder andere persoonsgegevens van inwoners te 

beschermen.  

Cybercriminaliteit neemt steeds serieuzere vormen aan. De overheid is daarbij een 

aantrekkelijk doelwit.  

 

 D66 wil dat er terughoudend wordt omgegaan met cameratoezicht.  

Tijdelijk cameratoezicht kan worden ingezet op locaties waar veiligheidsproblemen 

groot zijn. Van permanent cameratoezicht kan alleen sprake zijn als dit noodzakelijk is 

voor de objectieve veiligheid. Het kan niet als middel worden ingezet om het 

veiligheidsgevoel af te kopen. 
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 D66 wil dat politie, onderwijs- en zorginstellingen meer en beter met elkaar 

samenwerken om huiselijk geweld te voorkomen.  

 

 D66 wil dat motieven van geweldsdelicten worden geregistreerd om daders 

beter op te kunnen sporen en te vervolgen.  

Discriminatie is onacceptabel en ondermijnt onze open samenleving. 

 

 D66 wil dat er maatregelen worden genomen waardoor ouderen op een veilige 

manier mishandeling kunnen melden.  

Voor ouderenmishandeling is op dit moment nog te weinig aandacht. Er heerst  vaak 

een taboe op, waardoor ouderenmishandeling lang niet altijd wordt gemeld.  

 

 D66 is voorstander van innovatieve methodes van opsporing waarbij gericht 

wordt gewerkt, om zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van 

inwoners.  

Privacy is een grondrecht. Door de intensieve samenwerking met JADS ziet D66 

mogelijkheden om op het snijvlak van Big Data en privacy slimme maatregelen te 

ontwikkelen. 
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5. Levendige en culturele stad 
’s-Hertogenbosch is en blijft een levendige stad met een groot en divers aanbod, voor 

inwoners én mensen van buiten de stad. Een stad met respect voor het verleden, maar 

die ook vooruit kijkt naar de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen, zowel cultureel als 

economisch, bieden kansen. Een stad die rekening houdt met de wensen en belangen 

van bewoners en ondernemers, jongeren en ouderen, inwoners en bezoekers. 

 

Levendige stad 

Een aantrekkelijk binnenstad is een belangrijke economische motto voor stad en regio. 

Soms tegenstrijdige belangen zoals horeca, winkelen, werken, wonen en toerisme dienen 

er gecombineerd te worden. ‘s-Hertogenbosch moet  investeren om een aantrekkelijke 

binnenstad te blijven, onder meer door een professioneel centrummanagement waarin 

winkeliers, vastgoedeigenaren, woningbouw-coöperaties, bewoners en gemeente 

samenwerken om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor alle doeleinden.  

 

 D66 is voorstander van inrichting van professioneel centrummanagement, 

waarbij de binnenstad als een vorm van coöperatie van inwoners, winkeliers, 

bedrijven, projectontwikkelaars en gemeente wordt beheerd. 

 

 D66 wil een dynamische binnenstad als ontmoetingsplek voor alle inwoners en 

toeristen.  

Gestreefd moet worden naar een optimale mix van alle relevante binnenstadsfuncties: 

winkels, horeca, evenementen, culturele functies, wonen, dienstverlening en toerisme. 
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 D66 wil dat retail een van de vitale functies in de binnenstad moet blijven.  

Het doel moet zijn meer bezoekers, meer bestedingen en een verlenging van de 

gemiddelde verblijfsduur (winkelen, hotelovernachtingen) in het stadscentrum te 

creëren. Door verbetering van de kwaliteit van de bezoekersbeleving wordt het vanzelf 

aantrekkelijker meer dagen in ’s-Hertogenbosch en omgeving te verblijven. Dat kan 

door het bevorderen van een aantrekkelijk en vernieuwend winkelaanbod, in te spelen 

op kansrijke ruimtelijke mogelijkheden In het stadscentrum en flexibele regelgeving 

door de gemeente. 

 

 Kansrijke ontwikkelingen worden volgens D66 ook gestimuleerd door 

afschaffing van regels bij verbouwing van panden.  

Retailondernemers moeten de ruimte hebben zich aan te kunnen passen aan 

veranderende voorkeuren van consumenten, zowel in winkeltijden als in fysieke 

inrichting en uitstraling van de panden. 

 

 Voor D66 is vernieuwing van het horeca- en evenementenaanbod van groot 

belang, waarbij een grotere diversiteit aan groepen wordt aangesproken.  

Het aanbod moet meer zijn dan het traditionele “Bourgondische” (drinken, eten) 

concept. Het ontwikkelen van nieuwe concepten voor jongere doelgroepen is hierin 

wezenlijk.  

 

 D66 vindt dat vrije sluitingstijden voor horeca zorgen voor spreiding van het 

uitgaanspubliek.  

Dit zorgt voor minder overlast. D66 is voorstander van een pilot waarbinnen het 

vrijgeven van nachtzaken (tot 05.00 uur open) een optie is.  

 

 D66 juicht nieuwe initiatieven in de jaarlijkse evenementenkalender toe, 

tegelijkertijd willen we ervoor waken dat hinder en overlap ontstaan door een 

teveel aan initiatieven.  

Er zullen soms evenementen afvallen. De criteria voor toekenning van een eventuele 

subsidie dienen transparant te zijn en moeten regelmatig worden geëvalueerd. De 

gemeente moet hierin een faciliterende rol spelen. Door meer ondernemerschap 

moeten evenementen een break-even resultaat kunnen halen. D66 vindt dat subsidie 

voor een evenement alleen toegekend kan worden als het evenement aantoonbare 

meerwaarde biedt op cultureel gebied of een duidelijk herkenbare rol binnen de 

citymarketing vervult. 

 

 D66 is voorstander van het benutten van leegstaande (voormalige horeca-) 

panden voor pop-ups als er sprake is van aanbodvernieuwing en het 

toegevoegde waarde biedt voor de stad. 

 

 D66 pleit voor een flexibel terrassenbeleid aan de Parade op de dagen dat er 

geen evenementen zijn.  

 

 D66 is voorstander van gemeentelijke handhaving op het doel van wet- en 

regelgeving en niet ad-hoc op gedetailleerde regels.  

De regels moeten hierop waar nodig worden aangepast. De Omgevingswet biedt 

hiervoor kansen en mogelijkheden. 
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 D66 vindt dat de overlegstructuur tussen gemeente en belanghebbende 

economische partijen aan herziening toe is.  

Samenwerkingsverbanden richten zich op de ontwikkeling van een samen gedragen 

binnenstadvisie en de uitvoering daarvan. Een gezamenlijk citymarketing-beleid maakt 

daar onderdeel van uit. 

 

Culturele stad 

D66 onderschrijft de waarde van cultuur voor de samenleving en de lokale economie. 

Cultuur vergroot de geestelijke gezondheid, schept cohesie en maakt het leven 

aangenaam. Een gevarieerd cultuuraanbod trekt innovatieve bedrijven, private fondsen en 

sponsoren aan. Cultuur is daarmee ook een van de motoren van de economie binnen de 

gemeente. Cultuur als verbindend element.  

 

 D66 vindt dat Bosch Parade elk jaar georganiseerd moet worden.  

Bovendien ziet D66 meerwaarde in verbindingen tussen Bosch Parade en andere 

(culturele) evenementen, onderwijs en maatschappelijke organisaties door 

wederzijdse kwaliteits- en bezoekersimpulsen. 

 

 D66 wil vooruit met een ambitieus theater.  

Het huidige nieuwbouwplan moet dan ook zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Het 

huidige theater is uit zijn gebouw gegroeid en voldoet allang niet meer aan de eisen 

van deze tijd. Hierdoor loopt ’s-Hertogenbosch veel grote theater- en 

dansvoorstellingen mis en kan de stad haar ambitie niet waarmaken om tot de top-10 

van Nederlandse theatersteden te behoren.  

 

 Met de Tramkade heeft ’s-Hertogenbosch er een unieke parel bijgekregen. D66 

wil het gebied een permanente proeftuin laten zijn voor allerlei culturele 

activiteiten.  

De gemeente heeft het gebied tot 2025 vrijgegeven voor culturele initiatieven. Hierdoor 

ontstaat nieuwe energie. Tegelijkertijd is de periode tot 2025 een drempel voor 

ondernemers om te investeren in dit gebied. Daarom wil D66 het gebied permanent 

vrijgeven voor culturele initiatieven. De Tramkade moet wel als integraal deel van de 

Spoorzone gezien worden. D66 wil de openbare ruimte in De Tramkade groener en 
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autoluw maken en ruimte bieden aan experimentele woonvormen, zoals Tiny Houses, 

in dit gebied. 

 

 D66 wil ruim baan voor nieuwe culturele activiteiten en ontwikkelingen die vanuit 

de samenleving tot stand komen.  

De afgelopen periode is sterk ingezet op vernieuwing via drie daarvoor opgerichte 

Bossche fondsen: voor landelijke onderscheidende projecten, voor lokale effectieve 

projecten en voor vernieuwende culturele initiatieven. D66 gelooft in deze effectieve 

aanpak, waarbij de kracht van initiatiefnemers uitgangspunt is. D66 wil doorgaan op 

deze ingeslagen weg. 

 

 D66 wil het fonds Lokaal Effectief en het Pop-Up Cultuurfonds verdubbelen 

waardoor meer culturele initiatieven mogelijk worden gemaakt.  

De financiële middelen voor deze fondsen blijken onvoldoende om de initiatieven uit 

de stad te kunnen ondersteunen. 

 

 De beoogde samenwerking tussen Bibliotheek, De Muzerije en Babel komt maar 

moeizaam van de grond. Voor D66 staat de inhoud van de dienstverlening 

centraal.  

D66 gelooft dat intensieve samenwerking de effectiviteit van deze drie belangrijke 

culturele organisaties ten goede komt. Dat moet de basis zijn van waaruit wordt 

geredeneerd. 

 

 Voor D66 is de bibliotheek van de toekomst is een belangrijk centrum voor het 

toegankelijk maken van kennis, zowel op papier, als digitaal.  

De bibliotheek is een zeer belangrijke culturele instelling in de stad, met jaarlijks meer 

dan 350.000 bezoekers. Als kennispartij wil D66 de transformatie van boekenuitleen 

naar bibliotheek van de toekomst ondersteunen.   

 

 D66 wil het idee van een data-art-festival van JADS ondersteunen.  

Daarmee wordt niet alleen cultureel een vernieuwende weg ingeslagen, maar zet 

’s-Hertogenbosch zich ook sterk neer als de datastad van Nederland.  

 

 Om de betekenis van het Stedelijk Museum voor de stad te vergroten, moeten er 

meer kruisverbanden ontstaan tussen het museum en de stad. Alleen zo kan de 

beoogde ambitie van een Design Museum ’s-Hertogenbosch echt worden 

gerealiseerd. Het Stedelijk Museum zet in op hedendaags design in zijn exposities en 

aankoopbeleid. De eerste tentoonstellingen zijn succesvol en hebben landelijke 

uitstraling.  

 

 D66 wil dat in de historische binnenstad ruimte is voor vernieuwing.  

Ook de binnenstad leent zich juist voor eigentijdse kunst en architectuur. 

 

 D66 onderschrijft de kernpunten van de Jongerenambassadeurs Den Bosch om 

de aantrekkelijkheid van ’s-Hertogenbosch voor studenten en jongeren te 

vergroten.  

Het is daarom belangrijk om in te zetten op meer studentenhuisvesting, meer sociale 

huurwoningen voor jongeren en starters, ruimte bieden voor meer jongerenfestivals 

(zoals het HBO-Introfestival) en meer jongerenparticipatie bij beleid.  
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6. Inclusieve en gastvrije gemeente 
D66 ziet ’s-Hertogenbosch als een gastvrije gemeente voor iedereen die wil 

meedoen in onze samenleving. De gemeente maakt actief werk van acceptatie van 

LHBTI’ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse-

conditie) in de stad. Daarnaast worden inwoners met een migratieachtergrond 

geholpen te integreren en onze taal te leren en statushouders worden op weg 

geholpen. 

 

Participatie en integratie 

Voor D66 is het uitgangspunt dat alle inwoners meedoen in de samenleving. De gemeente 

stimuleert zelfredzaamheid en participatie en neemt obstakels, zoals onvoldoende 

taalvaardigheid, weg. Voor D66 gaat democratie gaat niet alleen over de macht van het 

volk, maar ook over het volk zelf: inwoners dienen het gevoel te hebben tot de (Bossche) 

bevolking te behoren. Dit betekent dat gestreefd moet worden naar een zo groot en 

langdurig mogelijke deelname van inwoners aan activiteiten in de samenleving door 

barrières weg te halen en participatie te faciliteren. Dat is vaak vooral een kwestie van 

aandacht en beleidskeuze. Bij al deze punten staat de eigen verantwoordelijk van de 

individuele burger in het beleid van D66 voorop: iedere burger dient zich naar eigen 

kunnen maximaal in te spannen om een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. 

D66 ziet ’s-Hertogenbosch als een gastvrije gemeente voor iedereen die wil meedoen in 

onze samenleving en vraagt in het gemeentelijke beleid aandacht voor alle vormen van 

structurele uitsluiting of achterstelling van bepaalde groepen in de samenleving. 

 

 D66 wil dat de gemeente taalvrijwilligers ondersteunt om zo nog meer 

laaggeletterden te bereiken.  

Taalvrijwilligers zijn cruciaal in de aanpak van laaggeletterdheid.  

 

 D66 wil een aanpak om professionals en vrijwilligers die met mensen in armoede 

of schulden werken, uit te rusten met de benodigde kennis en middelen.  

 

 D66 wil ook in ’s-Hertogenbosch dat nieuwkomers vanaf dag één taallessen 

krijgen.  

De gemeente moet daarin de lead nemen. Het beheersen van de Nederlandse taal is 

noodzakelijk om te kunnen meedoen in de samenleving. Taalbeheersing versnelt de 

integratie.  

 

 D66 pleit voor een integrale benadering van de integratie van nieuwkomers en 

statushouders.  

Hierin is passende huisvesting van groot belang. Deze basis versnelt de participatie. 

Een goede inburgering en het verwerven van een duurzame positie op de arbeidsmarkt 

zijn voor de statushouders die in 2015 als vluchteling naar Nederland kwamen van 

groot belang. 

 

 D66 wil obstakels die statushouders beperken in deelname aan middelbaar en 

hoger beroepsonderwijs waar mogelijk wegnemen.  

Instrumenten hiervoor zijn schakeltrajecten en intensievere begeleiding, waarbij 

afspraken worden gemaakt tussen gemeente, ROC en werkgevers in de regio.  
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 Om kansen op betaald werk voor statushouder te vergroten wil D66 dat de 

gemeente als werkgever het goede voorbeeld geven door stages, 

werkervaringsplaatsen of betaald werk aan te bieden.  

De gemeente kan een beroep doen op werkgevers om hetzelfde te doen. Tevens 

kunnen het Regionale Werkgeversservicepunt en het Werkbedrijf van de gemeente 

speciale evenementen organiseren voor statushouders. 

 

 D66 wil de bereikbaarheid voor mensen die gebruik moeten maken van een 

rolstoel of een rollator vergroten.  

Het weghalen of voorkomen van oneffenheden op wegen en gebouwen, en het stellen 

van eisen aan de bebouwde omgeving zijn simpele, maar effectieve maatregelen. Ook 

handhaving kan van belang zijn: verkeerd geparkeerde auto’s of fietsen kunnen voor 

onnodige hinder zorgen.  

 

 D66 wil een diverse samenstelling van de bevolking in woonwijken, niet alleen 

qua nationaliteiten of etnische achtergronden, maar ook qua leeftijdsopbouw of 

zorgafhankelijkheid.  

In geldtermen is het misschien gunstiger om alle mensen met een bepaalde zorgvraag 

samen te brengen in speciale inrichtingen, voor de samenhang is dit funest.  Bewezen 

is, dat een samenstelling van diverse groepen met een beetje stimulans kan leiden tot 

een ‘magic mix’, waarbij deze diverse groepen elkaar gaan helpen. Te denken valt aan 

situaties waarbij statushouders en ouderen samenleven: de ouderen leren 

statushouders bijvoorbeeld de Nederlandse taal, terwijl de statushouders bijvoorbeeld 

koken voor de ouderen. Mensen aanspreken op hun talenten: Ieder heeft zijn eigen 

talent en is daarmee van toegevoegde waarde voor anderen. De gemeente moet zorg 

dragen voor een diverse woningsamenstelling in de woonwijken: de “Bossche Mix” 

dient hierin leidend te zijn. 

 

 D66 wil dat laagopgeleiden die moeilijk een baan kunnen vinden, ingezet 

kunnen worden om buren en andere omwonenden die dat nodig hebben te 

ondersteunen.  

De kloof tussen hoog en laagopgeleid wordt groter en zal in de toekomst door 

digitalisering groter worden. De vraag naar hoger opgeleiden is zo groot dat sprake is 

van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Laagopgeleiden zullen steeds moeilijker 

een baan kunnen vinden.  

 

 D66 ondersteunt initiatieven waarbij mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt gaan werken in een winkel, restaurant of andere organisatie. 

 

 D66 vindt integratie van statushouders en mensen met een migratieachtergrond 

belangrijk.  

De gemeente kan invloed op deze ontwikkelingen uitoefenen door instellingen die 

(mede) door de gemeente worden gefinancierd aan te spreken op participatie van 

statushouders en/of mensen met een migratieachtergrond. Bijvoorbeeld bij JADS-

projecten kan speciale aandacht worden verlangd voor deelname van mensen uit deze 

groepen. Dat kan zelfs leiden tot het ontsluiten van nieuwe markten. 
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 D66 wil uitsluiting van specifieke groepen binnen de bevolking bestrijden.  

Vergelijkbare beleidsinstrumenten als bij integratie en participatie kunnen worden 

ingezet voor het bestrijden van onder andere discriminatie van LHBTI’ers en 

discriminatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt.  

 

 D66 pleit voor het instellen van een afzonderlijke mogelijkheid bij de gemeente 

voor klachten of suggesties over barrières in de samenleving.  

 

 D66 pleit voor een onderzoek naar de effectiviteit van het participatiebeleid aan 

het einde van de raadsperiode. 

Acceptatie LHBTI’ers 

Acceptatie van LHBT-jongeren in de wijken, op scholen en tijdens het uitgaan staat onder 

druk. Homonegatief gedrag, verbale en fysieke bedreigingen zorgen voor gevoelens van 

onveiligheid en buitensluiting. Ook zijn er signalen van het pesten van LHBTI-ouderen in 

verzorgingstehuizen. 

 

 D66 wil meer aandacht voor de positie van LHBTI’ers bij politie en 

vertegenwoordigers van wijk- en doelgroepganisaties.  

 

 D66 pleit voor een vertrouwenspersoon op elke school, waar LHBTI’ers op een 

laagdrempelige wijze terecht kunnen.  

Deze vertrouwenspersonen zijn toegerust om op professsionele wijze LHBTI’ers te 

begeleiden.  

 

 D66 wil dat de gemeente afspraken maakt met horeca over de acceptatie van 

LHBTI‘ers.  

Van eigenaren en personeel van uitgaansgelegenheden wordt gevraagd meer 

normerend op te treden als LHBTI’ers worden lastig gevallen. 
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7. Transparant bestuur en 

inwonersparticipatie 
D66 staat voor een transparante en open overheid dicht bij inwoners. De overheid 

is er voor inwoners en is dienstbaar en servicegericht. Daar waar inwoners zich 

samen kunnen en willen organiseren werkt de overheid hier zoveel mogelijk aan 

mee. De gemeente heeft daarin een rol om burgers inzicht te geven in 

ontwikkelingen, plannen en discussies en mensen te betrekken en uit te dagen.  

 

Vitale en levendige democratie 

D66 staat voor een transparante en open overheid dicht bij inwoners. De gemeente moet 

burgers betrekken bij ontwikkelingen en plannen. 

 D66 is voorstander van een recht op aankoop van gemeentelijk vastgoed door 

bewonersgroepen als dat wordt afgestoten. 

 

 D66 wil dat bewoners optimaal betrokken worden bij de invulling van de nieuwe 

Omgevingswet om zo invulling te geven aan een nieuwe vorm van recht op 

buurtplanning. 

 

 D66 wil komen tot een burgerbegroting.  

Dit kan door middel van een pilot op beleidsonderdelen zoals openbare ruimte binnen 

bepaalde wijken en/of buurten, waarbij ook jongeren worden betrokken zoals 

bijvoorbeeld gebeurt in Breda en Antwerpen. 

 

 D66 wil dat de gemeente invulling geeft aan de Right to Challenge regeling voor 

burgers en verenigingen zoals opgenomen in het regeerakkoord.  

Hierbij mogen bewonersgroepen taken van de gemeente overnemen wanneer zij 

denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan. 

 

 D66 is voorstander van het organiseren van een G1000 bij grote(-re) 

beleidswijzigingen.  

G1000 biedt een plek waar burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen 

maken over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan over een stad of 

dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp. 

 

 D66 wil dat regionale samenwerkingsverbanden effectief en efficiënt worden 

vormgegeven, waarbij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden alleen 

worden aangegaan of in stand gehouden als dat voor het realiseren van een 

taakopdracht noodzakelijk is. 
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Transparantie 

De gemeente heeft een rol om burgers inzicht te geven in ontwikkelingen, plannen en 

discussies en mensen te betrekken en uit te dagen. Daarbij is het van belang dat de 

gemeente zorgt dat haar dienstverlening ook toegankelijk is voor laaggeletterden en niet- 

of minder digivaardige inwoners.  

 D66 is voorstander van een open overheid.  

Informatie is daarbij in principe openbaar en toegankelijk. 

 

 D66 ziet graag dat alle raads- en commissievergaderingen via livestream zijn te 

volgen. 

 

 D66 pleit voor een verdere doorontwikkeling van de in 2017 geïntroduceerde, 

maandelijkse raadsbijeenkomst ‘Informeren en Ontmoeten’.  

Het zoeken naar andere vormen om met inwoners in gesprek te gaan, zoals 

tafelgesprekken of gesprekken buiten de raadszaal en het laagdrempelig organiseren 

van vormen van inspreken, horen daar bij. 

 

 D66 is voorstander van het openbaar publiceren van de stemgeschiedenis van 

raadsleden, zoals ook in een aantal andere gemeente gebeurt.  

 

 D66 wil de prestaties van de gemeente zichtbaar maken.  

Bijvoorbeeld door middel van een live dashboard voor inwoners op de gemeentelijke 

website. Daarnaast kunnen Infographics en Facts & Figures uitgebracht worden die 

per wijk een thema behandelen, zoals luchtkwaliteit, gezondheid en verkeersveiligheid. 

 

 D66 wil dat de gemeente zorgt dat haar dienstverlening ook toegankelijk is voor 

laaggeletterden en niet- of minderdigivaardige inwoners. Brieven, digitale 

formulieren en gemeentelijke websites moeten hierop aangepast worden.  

De dienstverlening van gemeenten is steeds vaker digitaal. Dit is een goede 

ontwikkeling, maar minder digivaardige inwoners dreigen hierdoor buiten de boot te 

vallen.  

 

 Integriteit van politieke bestuurders en ambtenaren is een belangrijke basis voor 

een goed democratisch bestuur.  

Deze integriteit staat onder druk, omdat criminelen steeds vaker proberen invloed te 

krijgen op het lokale bestuur. D66 is daarom voorstander van: 

• het actief versterken van de bewustwording van integriteit binnen het ambtelijk 

apparaat en het politiek bestuur, bijvoorbeeld via trainingen; 

• het vergroten van transparantie bij aanbestedingen/opdrachten van de gemeente; 

• het instellen van een eigen klokkenluidersregeling. 
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8. Financieel gezonde gemeente 
D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat houdt in dat de gemeentebegroting 

tegen een stootje kan, realistisch is en uitgaven niet worden doorgeschoven naar 

de toekomst.  

 

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente en de aan haar verbonden organisaties en 

instanties, door de Gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelen, bijvoorbeeld op 

gebied van duurzaamheid en gezondheid, voorrang geeft boven winstgevendheid 

of opbrengsten. 

 

 D66 wil de hondenbelasting verlagen en terugbrengen naar een doelbelasting.  

D66 is voorstander van de ‘vervuiler betaalt’. Dit principe gaat ook op voor 

hondenbezitters die door het betalen van hondenbelasting de milieulast van hun 

huisdier compenseren. D66 is daarom voorstander van het heffen van 

hondenbelasting. De geïnde hondenbelasting blijkt echter voor een groot deel niet 

besteedt te worden aan hondenvoorzieningen en het handhaven hierop. Hier wil D66 

iets aan doen.  

 

 D66 wil dat er geen legeskosten meer worden doorberekend voor 

energiebesparende renovaties en verbouwingen van bestaande woningen.  

In de gemeente Enschede heeft deze keuze geleid tot een versnelling van isolerende 

maatregelen aan woningen. D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch hier ook mee 

start. 

 

 D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch koploper wordt in het duurzaam 

inkopen van producten en diensten.  

Daarvoor is een systematische aanpak noodzakelijk, bijvoorbeeld door aan te sluiten 

bij de nieuwe internationale ISO-standaard voor maatschappelijk verantwoord inkopen 

(ISO 20400). Ook kan de gemeente zich certificeren op de CO2-Prestatieladder en 

deze CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen ten behoeve van beheer, openbare 

ruimte en afval inzetten. Ook zal de gemeente moeten gaan deelnemen aan pilots op 

het gebied van circulair aanbesteden en schone bevoorrading.  
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Nawoord Alexander Pechtold 
 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de 

politiek steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen 

de grenzen van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in 

Wageningen heb ik gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat 

betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 

Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes 

waar gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? 

Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij 

zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en 

gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen 

te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? 

Kunnen inwoners in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? 

Wij geloven dat het   kan. 

 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de 

partij van levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder 

dogma’s. D66 geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog 

op de toekomst. 

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het 

lokale beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de 

grootste progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak 

om door te pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de 

komende  vier  jaar. Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van 

vernieuwing, verandering en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken 

hand. 

 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 

idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 

nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken 

om te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 

Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van het nieuwe Nederlandse 

optimisme. Het toonbeeld van een plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en 

voor de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de toekomst van uw 

omgeving en, wie weet, een historische overwinning voor D66. 

 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.  

Elke stem telt. 

 

Alexander Pechtold 

Partijleider D66  
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Colofon  
 

Opgesteld door de Verkiezingsprogrammacommissie D66 ‘s-Hertogenbosch 

• Annemarie Hoog Antink 

• Geert Verbruggen 

• Jan Smit  

• John Vermeulen (voorzitter) 

• Marga Huijbregts 

• Ruben van den Bulck 

• Vincent Swinkels 

 

Redactie  

• Thijs van Rens (Bestuurslid D66 ’s-Hertogenbosch) 

• Marieke van Lieshout (Communicatieteam D66 ’s-Hertogenbosch) 

• Eva Morre (Communicatieteam D66 ‘s-Hertogenbosch) 

 

Speciale dank aan iedereen die ons van input heeft voorzien tijdens de maandelijkse In-

gesprek-met-acties en diepteinterviews.  

 

Contact met de afdeling? 

Kijk op de website (www.shertogenbosch.d66.nl) of stuur een e-mail naar 

info@d66shertogenbosch.nl.  

 


