
 

 

 

 

Aan het College van B&W 

Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 18 maart 2019 

 

Betreft: Schriftelijke vragen over ‘duurzaam regenboogzebrapad’ 
 

Geacht college, 

 

In de gemeente ’s-Hertogenbosch mag iedereen zich vrij voelen om de liefde te vieren. Om dit kracht 

bij te zetten is recent het nieuwe Regenboogprogramma vastgesteld waarin de nadruk wordt gelegd 

op jezelf kunnen zijn, je veilig voelen en geaccepteerd worden.  

 

Het regenboogzebrapad dat op initiatief van SP en D66 in het Roze Jaar 2017 is aangelegd bij het 

stationsplein is hier een belangrijk onderdeel van. De gemeente ’s-Hertogenbosch hecht er belang 

aan om een gastvrije en inclusieve stad te zijn voor alle inwoners én bezoekers en laat dat zien aan 

de gemiddeld 15.000 voetgangers die dagelijks over dit pad lopen. Dit visitekaartje dient er wat D66 

betreft dan ook het hele jaar op en top bij te liggen.  

 

Door dit vele gebruik is het regenboogzebrapad voortdurend aan slijtage onderhevig (zie foto op 

volgende pagina) en moet regelmatig bijgewerkt worden. Het jaarlijks verven van een weggesleten 

regenboogzebrapad is wat D66 betreft geen ideale situatie. D66 ziet liever een duurzame oplossing 

voor een permanent regenboogzebrapad op die plek. Te denken valt aan het aanbrengen van 

gekleurde straatstenen of een zebrapad met Ledverlichting. Ook zijn wij groot voorstander van 

regenbooggekleurde bankjes in het stationsgebied en op plekken elders in onze diverse gemeente. 

 

D66 zet graag in op een duurzame uiting van het Regenboogprogramma en stelt daarom de volgende 

vragen: 

1. Bent u het met D66 eens dat het regenboogzebrapad een echt visitekaartje van de stad is en 

dat deze er goed onderhouden bij dient te liggen? 

2. Bent u eens dat het jaarlijks verven van het regenboogzebrapad geen ideale situatie is? 

3. Bent u bereid om te komen tot een duurzame en permanente oplossing voor het 

regenboogzebrapad? Zo ja, wanneer kunnen we de uitvoering hiervan tegemoet zien? 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Veerle van Doorn 

René van den Kerkhof 

Fractie D66 ’s-Hertogenbosch 



 

 

Staat van het Regenboogzebrapad op 17 maart 2019 


