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Motie vreemd aan de orde van de dag:  

Brede binnenstad van ’s-Hertogenbosch: dé plek waar je wil zijn, ook in coronatijd.  

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 12 mei 2020 bijeen: 

Overwegende dat: 

 het kabinet versoepelingsmaatregelen heeft aangekondigd per 1 juni en 1 juli; 

 de algemene voorzorgsmaatregelen (1,5 meter afstand, nies en hoest in uw elleboog, was vaak uw 

handen met zeep, blijf thuis bij verkoudheid etc. etc.) nog steeds van kracht zijn; 

 iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen bij het vormgeven van de 

anderhalvemetersamenleving; 

 ’s-Hertogenbosch bekend staat als een ontmoetingsstad met een sterk Bourgondisch karakter; 

 er een “brede binnenstad” is waar veel ruimte is voor verschillende soorten activiteiten,  op 

alternatieve locaties zoals: Stationsweg, Zuiderpark, Paleiskwartier, Bastion Oranje;  

 het in de rede ligt dat veel mensen in Nederland dit jaar hun vakantie/ vrije tijd in eigen land zullen 

doorbrengen; 

 het decor van onze stad nog steeds staat en aantrekkelijk is; 

 veel initiatiefnemers en ondernemers op het gebied van horeca, cultuur, evenementen en retail op 

creatieve wijze zoeken naar wat mogelijk is om binnen de anderhalvemetersamenleving hun 

activiteiten te ontplooien en/ of omzet te genereren; 

 de kracht van de samenleving benut moet worden om met elkaar door deze crisis te komen. 

 

Spreekt uit: 

 dat het belangrijk is om het verdienvermogen van ondernemers en culturele instellingen te 

vergroten zodat zij kunnen overleven; 

 dat de gemeente met initiatiefnemers en ondernemers op gebied van horeca, cultuur, evenementen 

en Retail samenwerkt om verschillende activiteiten in de brede binnenstad mogelijk te maken; 

 dat inwoners en bezoekers zich weer met plezier kunnen vermaken in de brede binnenstad, met 

inachtneming van de gezondheidsmaatregelen; 

 dat de gemeente een faciliterende rol kan hebben bij de uitvoering van deze plannen;  

 dat deze plannen de individuele belangen dienen te overstijgen; 

 dat we een creatieve, Bourgondische- en gastvrije stad willen zijn en blijven, ook in coronatijd. 



 

Verzoekt het College 

 samen met initiatiefnemers en ondernemers op gebied van horeca, cultuur, evenementen en Retail 

invulling te geven aan het verblijven in de brede binnenstad van ’s-Hertogenbosch en dit te 

faciliteren waar mogelijk. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Freek van Genugten – CDA 

Paul Kagie – Leefbaar ’s-Hertogenbosch  

Ralph Geers – VVD 

René van den Kerkhof – D66 

Esther de Ruiter – GroenLinks  

Antoon de Groot – Rosmalens Belang 

Sjef van Creij – gewoon ge-DREVEN 

Paul van der Krabben – Bosch Belang 

Paul Wiggers – Lokaal Gestemd 

Pieter-Paul Slikker – PvdA 

Judith Hendrix – De Bossche Groenen 

Cecile Visscher –CDA 

Adriana Hernández – 50PLUS 
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