
jaar
50
D66
 ’s-hertogenbosch

interviews   resultaten    geschiedenis        toekomst

jubileummagazine                     augustus 2020



‘We mogen allemaal een voorbeeld nemen aan 
Den Bosch: mooie afdeling, met ambitie, durf 
en principes! Geen moment gaat verloren, 
van groot naar groots in 50 jaar!’

- Sigrid Kaag
   minister voor Buitenlandse Handel   
   en Ontwikkelingssamenwerking

‘50 jaar D66 in Den Bosch, van har-
te gefeliciteerd aan alle leden van 

deze prachtige afdeling! Met veel  
plezier kijk ik terug naar bijzondere  

campagnedagen in de Bossche binnen-
stad, congressen in de Brabanthallen om 

nooit te vergeten en natuurlijk de mooie 
overwinningen bij gemeenteraadsverkiezing- 

en. Ik wens jullie veel succes voor de komende 
50 jaar!’

- Rob Jetten
    D66 fractievoorzitter Tweede Kamer

02 Foto Aurélie Geurts
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Voorwoord
Gefeliciteerd met ook jouw jubileum. Misschien ben je niet 50 jaar actief, 
voor D66 draag je zeker je steentje bij door mee te denken, je hulp tijdens 
campagnes en door mee te doen aan gezellige en inhoudelijke activitei-
ten.

D66 werd opgericht vlak na de gemeenteraadsverkiezingen. In 1970 
veroverden we twee zetels in de Bossche politiek. In verband met de 
zogenoemde ‘annexatie van Engelen en Empel’ (gemeentelijke herin-
deling) mocht D66 binnen een jaar voor de tweede keer aantreden in 
1971. Een ware vuurdoop dus voor D66 ‘s-Hertogenbosch, waarbij 
ook de tweede keer twee zetels behaald werden. Als we terugkij-
ken op 50 jaar D66 in de Bossche politiek, dan hebben we – met 
uitzondering van 2006-2010 – sinds onze oprichting altijd onze 
stem laten horen. Na 2006-2010 zijn we omhooggeschoten naar 
vijf zetels bij de laatste twee verkiezingen. 

Met alleen zetels halen ben je er nog lang niet als je een kri-
tische politieke partij wil zijn. De woorden van onze huidige 
fractievoorzitter René in dit jubileummagazine zijn daarom 
naar mijn hart: ‘We roepen niet vanaf de zijlijn’ en ‘we heb-
ben daar als fractie echt één lijn getrokken’. Er wordt steeds 
meer rekening gehouden met het gedachtegoed van D66. 
Daarbij heeft de fractie input en een kritische blik nodig 
van ons als leden. Daarom ben ik blij dat ook in tijden van 
belemmeringen, zoals de coronapandemie van de afgelo-
pen maanden, we gewoon activiteiten bleven organise-
ren zoals het koersdebat, omdat D66’ers kritisch blijven 
nadenken over hun eigen partij. We willen namelijk de 
hele Bossche samenleving vertegenwoordigen. 

Ons oud-raadslid Ans gaat in het interview dat we 
met haar hadden in op de participatie van vrouwen 
in de politiek: “Neem verantwoordelijkheid en be-
spreek de zaken waar je voor staat. Jouw stem is 
net zo belangrijk als die van een ander.” Ik wil deze 
quote van toepassing laten zijn op elke inwoner 
in onze gemeente: vrouw, man, jong, oud, migra-
tieachtergrond of niet: denk mee! 
Ik wens D66 in de aankomende vijftig jaar 
veel diversiteit toe. En wens jou veel leesple-
zier toe, met inzicht in de eerste 50 jaar van 
D66-historie uit Den Bosch!

Met vriendelijke groet,

Tim Diemel
Voorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch
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Samen op weg naar de  
gemeenteraadsverkiezingen 

van 2022
Het klinkt nog zo ver weg, gemeenteraads-
verkiezingen in 2022 (GR2022). Toch zijn we 
als bestuur nu al bezig met de eerste voorbe-
reidingen. Er is veel te doen in de komende 1,5 
jaar. Denk aan het opstellen van een verkie-
zingsprogramma, het samenstellen van een 
kandidatenlijst en het voeren van een sterke 
campagne. Op de Algemene Afdelingsverga-
dering (AAV) van 2 september 2020 bespreken 
we graag met jullie de eerste stappen op weg 
naar GR2022. 

Doe mee!

In de komende maanden gaan we op zoek naar 
enthousiaste leden die een bijdrage willen le-
veren aan de GR2022. Allereerst zijn we op 
zoek naar leden die graag een rol willen spelen 
in een van de commissies, bijvoorbeeld de ver-
kiezingscommissie (verantwoordelijk voor de 
procedures die gelden voor het samenstellen 
van de kandidatenlijst), de lijstadviescommissie 
(verantwoordelijk voor het uitbrengen van een 
lijstadvies aan de leden) of de verkiezingspro-
grammacommissie (VPV). Naast dat het bestuur 
leden actief zal benaderen, horen we ook graag 
van jullie zelf of je een rol wilt vervullen. Dit is de 
tijd om jezelf bij ons kenbaar te maken! 

Jouw mening telt

Wij horen graag jouw mening over D66 ’s-Her-
togenbosch. Wat zijn belangrijke inhoudelijke 
thema’s? Wil je input leveren voor het verkie-
zingsprogramma 2022? Waar moet D66 ’s-Her-
togenbosch zich hard voor maken? Je bent van 
harte welkom op een van onze (online) bijeen-
komsten of vergaderingen. We willen zoveel 
mogelijk jullie ideeën en meningen horen. 

Wil je een keer praten over een bepaald thema 
met andere leden en/of met de fractie? Wij den-
ken graag met je mee en helpen je bij de organi-
satie. Dat kan al op hele kleinschalige wijze door 
je huiskamer of tuin beschikbaar te stellen voor 
een bijeenkomst met vrienden, leden en geïnte-
resseerden. Voor je het weet staat er een Twee-
de Kamerlid, fractielid of wethouder in je kamer 
te discussiëren.

Verkiezingsprogramma

Voor de GR2022 organiseren we het komende 
jaar verschillende inhoudelijke bijeenkomsten, 
zodat het verkiezingsprogramma een goede af-
spiegeling is van onze ideeën. 

Houd onze website in de gaten voor data: www.
d66shertogenbosch.nl. 

Campaigners gezocht!

Niet alleen in de aanloop naar verkiezingen 
voor de Tweede Kamer (TK2021) of gemeen-
teraad voeren we campagne. We organiseren 
elk jaar (online) bijeenkomsten, debatten, gaan 
deur-aan-deurgesprekken aan met mensen 
(canvasactie) of nemen deel aan initiatieven als 
de World Clean Up Day.  

Geef in MijnD66 aan dat je campagnevrij-
williger wilt zijn. Wij nemen dan contact met 
je op. Natuurlijk kun je ons altijd mailen via 
bestuur@d66shertogenbosch.nl. Je vindt de 
campagneactiviteiten op onze website, in de 
nieuwsbrief, op Facebook of via de WhatsApp- 
groep van de actieve leden.  
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Inhoudsopgave

Actie!
Speciaal voor ons 50-jarig jubi-
leum geven wij 3 lidmaatschap-
pen cadeau. Mail ons de naam, 
de adresgegevens en een korte  
motivatie waarom je deze per-
soon een lidmaatschap gunt. Wij  
versturen het cadeaulidmaatschap 
met jouw persoonlijke boodschap. 
Het mailadres is bestuur@d66s-
hertogenbosch.nl.

Ken je iemand in je omgeving die 
ook geïnteresseerd is in onder-
wijs, klimaat, wonen, werken en 
gelijke kansen voor iedereen? 
Je mag altijd een introducee  
meenemen naar onze activitei-
ten. Neem iemand mee naar het  
landelijk congres of geef een 
D66-lidmaatschap cadeau! 
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Quotes 
& felicitaties

‘Van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig 
jubileum! D66 ’s-Hertogenbosch is de af-

gelopen jaren uitgegroeid tot een levendige 
en bloeiende afdeling. Daar mogen jullie met 

recht trots op zijn!’

- Ingrid van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘50 jaar D66 ‘s-Hertogenbosch betekent 50 jaar 
creativiteit in de Bossche politiek én de partij. 
Groene daken, windturbines, taarten op de dag 
van de leraar, een spetterend pre-congresfeest 
en D66-muntjes met de skyline van de stad. 
Op naar de volgende 50 jaar, want ‘s-Herto-
genbosch heeft het frisse geluid van D66 
nodig!’

- Anne-Marie Spierings
   partijvoorzitter D66

Foto Brabants Dagblad

Foto Frank Jansen06
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Quotes 

‘D66 ’s-Hertogenbosch heeft Abraham gezien, al 
weten de Bossche D66’ers politiek gezien al 50 
jaar waar hij de mosterd haalt! Bossche Demo-
craten, gefeliciteerd, want samen hebben we 
door de loop van de jaren gebouwd aan een 
bloeiende D66-afdeling! Een afdeling om 
trots op te zijn!’

- Matthijs van Miltenburg
oud-raadslid en Europarlementariër

‘D66 ‘s-Hertogenbosch 50 jaar 
jong! Van harte met deze mijlpaal 

en dank voor jullie bijdrage aan onze 
gemeente. Vanuit betrokkenheid, met 

visie, uit liefde voor de inwoners en 
met passie voor een prachtige toekomst 

voor ‘s-Hertogenbosch. Samen zijn wij Den 
Bosch!’

- Jack Mikkers
      burgemeester van ‘s-Hertogenbosch

Foto Brabants Dagblad

Foto Facebook Jack Mikkers

Foto Matthijs van Miltenburg
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Lokale powervrouwen

In de prachtige kloostertuin van de Soete 
Moeder (aanrader!) spreken we met huidi-
ge D66-raadlid Annemarie Hoog Antink en 
oud-D66-raadslid Ans van Berkom. Beiden 
hebben er samen al een mooie wandeling op 
zitten van de Zuid-Willemsvaart naar de Soe-
te Moeder. Herinneringen ophalen. Genieten 
van onze mooie stad. En vooruitkijken. Een in-
terview met twee dames die hun sporen heb-
ben verdiend in de lokale politiek. “Politiek is 
te belangrijk om alleen aan mannen over te 
laten.” 

Over Ans en Annemarie

Ans van Berkom  (71) woont aan de Zuid-Wil-
lemsvaart in ’s-Hertogenbosch. Ze is getrouwd, 

heeft twee zonen, twee schoondochters en 
vier kleinkinderen. Ans is maatschappelijk 

werkster van beroep en inmiddels gepensi-
oneerd. Van 1994 tot 1996 was ze raads-

lid namens D66 ’s-Hertogenbosch. Van-
af 1978 is ze politiek actief, waarbij ze 

37 jaar lid is geweest van D66. De 
laatste tijd volgt ze politiek weer 

meer in verband met de ontwik-
kelingen rondom het Zuid-Wil-

lemspark en de Bossche 
Stadsdelta. 

Annemarie Hoog An-
tink (69) woont sinds 

1982 in Rosmalen. 
Ze staat volop 

in het leven en 
zoekt de acti-

viteiten op. 
Als raads-

lid houdt 
ze zich 

Tekstverwerking en foto: Niels van den Aker 

vooral bezig met het sociale domein. Meer dan 
40 jaar geleden koos ze al voor D66 omdat D66 
– zeker toen – voor vernieuwing, eigen verant-
woordelijkheid, kansen voor iedereen en Euro-
pa stond en nog steeds staat. Toen ze lid werd, 
was D66 een betrekkelijke nieuwkomer. Nu is 
het al jaren een gevestigde en stevig gewortelde 
partij in het politieke landschap, zowel nationaal 
als lokaal. 

Trip down memory lane

Ans neemt ons mee terug naar 1993. In dat 
jaar verkocht de gemeente het nutsbedrijf  
Regionaal Nutsbedrijf ’s-Hertogenbosch (RHN) 
voor 250 miljoen aan de PNEM. Toen ze startte 
als raadslid in 1994, kon het niet op. Het was een 
heel bijzondere en leuke tijd, waarin geld geen 
probleem was. Er was een ontspannen sfeer om-
dat de schuldenlast na de Stienstra-affaire ver-
dwenen was. In die periode zijn ook verschillen-
de projecten gestart, waaronder de aanpak van 
het centraal station, de ontwikkeling van het 
Paleiskwartier (met het Paleis van Justitie), de 
bestrating van Beth Gali in het centrum en het 
Sportiom. Het had overigens weinig gescheeld 
of Ans was in 1990 al in de raad gekomen. Ze 
kwam echter een aantal stemmen te kort. In 
1994 is ze met voorkeursstemmen geïnstalleerd 
in de Bossche raad, samen met Peter Claessen, 
Ben Gruben en Peter Kuypers. Ans over die tijd: 
“Er konden zo nu en dan felle discussies zijn. Je 
kreeg in die tijd ook geen ondersteuning, er was 
geen griffie. Dossiers moest je je echt zelf eigen 
maken. Dat was pittig, zeker in combinatie met 
werken, studeren, gezin en sociale activiteiten. 
Uiteindelijk heb ik maar tot de gemeentelijke 
herindeling in 1996 in de raad gezeten, maar 
ik heb goede ervaringen gehad en kijk met veel 
plezier terug op deze tijd”. Annemarie vult aan: 
“We waren destijds allemaal ongeveer even oud, 
hadden dezelfde achtergrond en stonden op de-
zelfde manier in het leven. De fractie was toen 
een vriendenclub. Nu is de diversiteit binnen de 
fractie veel groter, ook als ik bijvoorbeeld naar 
de leeftijden kijk.” 
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Annemarie blikt terug op de periode 
van 2002 tot 2006, haar moeilijkste ja-
ren. “De raadsverkiezingen van maart 2002 
verliepen voor ons niet goed: we vielen terug 
naar één zetel. Ik nam medio 2003 tussentijds 
het stokje over van Peter Claessen en zat als  
eenmansfractie in de raad, met Gerard-Jan 
Brummer als schaduwfractielid. Ik voelde me 
echt in het diepe gegooid. Ik had geen andere 
partij om mee te overleggen of waar ik mijn ei 
bij kwijt kon. We zaten niet in de coalitie en de 
oppositiepartijen hadden allemaal een andere 
agenda. Na een aantal stille jaren na 2006 kwa-
men we in 2010 weer terug in de raad. We heb-
ben vanaf die periode echt ingezet op verbete-
ren en professionaliseren.” 

Trots

Op de vraag waar Annemarie en Ans het meest 
trots op zijn, hoeven ze niet lang na te denken. 
Ans: “Het zat in de periode dat ik raadslid was, 
enorm mee. Ik ben trots op de projecten die in 
die periode zijn gestart. De stad is vanaf die pe-
riode weer duidelijk zichtbaar geworden, ook 
ten opzichte van de omliggende gemeenten.” 
En Annemarie: “Ik ben trots op het feit dat we 
nog steeds een sociale gemeente zijn.” Anne-
marie is ook blij dat met de sfeer binnen de 
fractie: “We zijn een eenheid, werken goed sa-
men. Dat is altijd zo geweest. We zijn altijd op 
samenwerking gericht en investeren in relaties, 
maar hechten ook waarde aan de eigen mening 
van het individu. Op die balans ben ik trots.” 

D66 moet Rob Jetten plaats 
twee gunnen, die plaats heeft 
hij echt verdiend
Vrouwen in de politiek

Annemarie en Ans hebben gemerkt dat vrou-
wen anders in de politiek staan. Zij denken vaak: 
‘Zou ik dat wel kunnen?’. Zij doen dan ook een 
oproep voor veel meer vrouwen in de politiek. 
Ans: ‘Neem verantwoordelijkheid en bespreek 
de zaken waar je voor staat. Jouw stem is net 
zo belangrijk als die van een ander.” Annema-
rie geeft als tips mee: kom eens een keer naar 
een fractievergadering (ze zijn openbaar), lees 
je goed in, ga eens op de publieke tribune zitten 
tijdens een raads- ofcommissievergadering en 
ga vooral praten met raads- en commissieleden. 

Ook 
deelt  
ze een  
m o t t o 
van Jan 
Smit, waar ze 
veel van geleerd 
heeft: “Politiek 
moet ook leuk zijn. Als 
je er geen lol in hebt, dan 
krijg je er geen energie van 
en dan werkt het niet. Een 
ander merkt dat ook.”

Beiden zijn blij met de kandi-
daatstelling van Sigrid Kaag als lijst-
trekker en verwachten veel van haar. 
Ans: “Ze heeft uitstraling, moreel gezag en 
internationale ervaring en veel kwaliteiten.” 
Beiden hebben bewondering voor Rob Jetten, 
die uit eigen beweging een stap opzij heeft ge-
zet. Annemarie: “D66 moet Rob Jetten plaats 
twee gunnen, die plaats heeft hij echt verdiend.”  
 
Wens voor ’s-Hertogenbosch

Ans wenst de stad een prachtig theater en een 
mooie ontwikkeling van het Zuid-Willemspark 
en de Bossche Stadsdelta toe. Annemarie ziet 
dat we geen gemakkelijke tijd tegemoet gaan. 
“We zullen heel lastige beslissingen moeten 
nemen en daarbij aandacht moeten geven aan 
kwetsbare groepen én aan het voortbestaan 
van de stad. We staan als stad niet op onszelf, 
maar hebben ook te maken met de ons omrin-
gende steden en de regio. Naast onderwijs, 
duurzaamheid en milieu heeft D66 veel aan-
dacht voor het sociale programma, preventie en 
gezondheid. “En cultuur is zo wezenlijk.” Beiden 
doen ook een oproep aan vrouwen met politie-
ke belangstelling: “Lokaal politiek actief zijn is 
echt het leukst. Je kunt het verschil maken. En 
als je iets voor elkaar krijgt, dan geeft dat een 
voldaan gevoel. Je draagt eraan bij dat de sta-
doed bestuurd wordt. Ga ervoor!”
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Foto-impressies 
Van alle leuke acties, bijeenkomsten en campagneactiviteiten die 
onze afdeling de afgelopen vijftien jaar heeft ondernomen.
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Op een mooie zaterdag-
ochtend zitten we in Ros-

malen, in de tuin van Marcel en 
Ineke Griens. Twee echte D66’ers. 

Vroeger grensde hun tuin aan een druk-
ke verbindingsweg die leidde van ’s-Herto-

genbosch naar Oss. Inmiddels is de weg auto-
luw gemaakt en een populaire fietsroute. Met 
het geluid van de vogels op de achtergrond 
spreken we met oud-raadslid, -fractievoorzit-
ter én -wethouder Marcel Griens en met hui-
dig fractievoorzitter René van den Kerkhof. 
“We moeten ideeënrijk zijn in deze periode en 
werken aan diversiteit.”

Over Marcel en René 

Marcel Griens (66) woont sinds 1980 met zijn 
vrouw Ineke in Rosmalen. Samen hebben ze 
drie kinderen. Sinds een half jaar zijn ze de trot-
se opa en oma van kleinzoon Eden. Marcel is 
jurist en sinds 2018 gepensioneerd. Als raads-
lid, fractievoorzitter en wethouder en als raa-
dadviseur bij de griffie heeft hij veel betekend 
voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. In 2002 
ontving hij een lintje voor 14 jaar raadswerk én 
werd hij door collega-raadsleden verkozen als 
beste raadslid. Nu tennist Marcel zo’n vier tot 
vijf keer per week bij TC Maliskamp en is hij als 
vrijwilliger actief binnen HEVO, de seniorenver-
eniging in Rosmalen. Marcel maakt deel uit van 
de commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie 
(COE) die activiteiten organiseert voor de HE-
VO-leden. René van den Kerkhof (34) woont 
sinds 2004 in ’s-Hertogenbosch, samen met zijn 
vrouw Anouk, zoontje Coos, hond Aagje en een 

Hard 
werken, 

drijfveren,  en ‘it’s 
all in the mix’

Tekst-
bewerking en foto: 
Niels van den Aker

tweede kind op komst medio augustus. Sinds 
2015 is hij raadslid voor D66 ’s-Hertogenbosch 
en sinds 2018 fractievoorzitter. René werkt 
voor de gemeente Waalre als projectleider 
Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Groen stoeltje 

Nadat Marcel en Ineke in 1980 vanuit Nijmegen 
in Rosmalen kwamen wonen, heeft Marcel zich 
na anderhalf jaar aangemeld bij D66 in Rosma-
len. Hij werd destijds gepolst door de toenma-
lige voorzitter en het leek hem leuk om politiek 
actief te worden. D66 Rosmalen was toen een 
kleine club, waar Annemarie Hoog Antink (hui-
dig raadslid namens D66 ’s-Hertogenbosch, 
red.) ook deel van uitmaakte. Marcel: “Van het 
een kwam het ander. Ik kreeg de vraag of ik iets 
wilde doen in het bestuur. In eerste instantie 
zei ik nee, maar na een jaar of twee werd ik se-
cretaris. In die rol volgde ik alles wat te maken 
had met de plaatselijke politiek. De afdeling was 
toen heel actief. Ik herinner me het flyeren nog 
goed en ook het plakken van posters, waarbij ik 
nog van de ladder gevallen ben. Later ging dat 
gelukkig een stuk veiliger en professioneler.” 
Marcel vervolgt: “Na mijn functie binnen het be-
stuur werd ik al heel snel commissielid Cultuur 
in de gemeenteraad van Rosmalen. Dat was in 
1982. Leo Markensteyn was toen raadslid na-
mens D66 Rosmalen. Ik was zijn rechterhand. 
In die roemruchte periode heb ik nog campag-
ne gevoerd door met een groen stoeltje uit mijn 
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studentenkamer naar het gemeentehuis te lo-
pen. Met de bijbehorende boodschap om D66 
aan twee man in de raad te helpen. Prachtig.”

In 1986 volgden er weer verkiezingen. D66 Ros-
malen behield zijn zetel en Leo Markensteyn 
blijft raadslid. Marcel: “We hadden afgesproken 
dat ik Leo tussentijds zou opvolgen, dus 1988 
stopte ik als commissielid en werd ik benoemd 
als raadslid.” In 1990 boekt D66 Rosmalen ver-
kiezingswinst. Naast Marcel kwam Annemarie 
Hoog Antink in de gemeenteraad te zitten. In 
1994 nam Marcel als wethouder plaats in een 
college met CDA en de Plaatselijke Werkne-
mers Rosmalen. Marcel: “Het was een roerige 
tijd, want de gemeentelijke herindeling speelde 
toen al. Het nieuwe college heeft amper ander-
half jaar beleid kunnen voeren. Elke beslissing 
stond in het teken van de dreigende annexatie 
door Den Bosch. Eind 1995 viel het besluit in de 
Kamer. Een plan van het kabinet-Kok I (Paars I). 
Lokaal kregen we rekening gepresenteerd voor 
het feit dat D66 landelijk tot herindeling had 
besloten. In die tijd deed Rosmalen het name-
lijk goed. Rosmalen had ’s-Hertogenbosch niet 
nodig, maar andersom wel. Zo kon ’s-Hertogen-
bosch uitbreiden.” 

In 1996 startte Marcel met Peter Claessen met 
een nieuw avontuur in de Bossche raad. Peter 
Claessen werd vrij snel opgevolgd door Jan van 
Berkom. Marcel blikt terug op de fijne samen-
werking met Jan: “We hadden veel sturm und 
drang en enthousiasme. Samen hebben we het 
echt goed gedaan. We hebben vaak overleg ge-
had aan de keukentafel. Zo gingen de fractie-
overleggen toen. Ik ben er trots op dat ik toen 
gebleven ben en niet ben weggelopen. We wa-
ren weliswaar een kleine fractie van twee, maar 
we hebben veel voor elkaar gebokst. In de raad 
werd met waardering over ons gesproken. De 
inhoud drijft me. Vanuit mijn professie als be-
stuurskundige en jurist kijk ik naar de feiten 
en omstandigheden. Ik combineer dat 
met maatschappelijk bewustzijn en 
met een drive om dingen te ver-
anderen. Ik kan niet tegen 
sociale ongelijkheid. 
Dat is een achter-
liggende drijf-
veer.” 

René blikt terug op zijn periode bij D66 ’s-Her-
togenbosch en ziet opvallend veel overeen-
komsten met het verhaal van Marcel. “Ik ben 
in 2010 lid geworden. In 2011 vroeg toenma-
lig voorzitter Hans van Veen me om actief te 
worden als wijkwatcher in Boschveld. Dat heb 
ik met veel plezier gedaan. Hierna startte ik in 
2013 als secretaris, waar ik ook door Hans voor 
werd gevraagd. Ik kwam op plek vier op de lijst, 
ben gemeenteraadslid geworden in 2014 en 
werd fractievoorzitter in 2018. John F. Kennedy 
sprak ooit de legendarische woorden “Ask not 
what your country can do for you - ask what you 
can do for your country” . Dit citaat is voor mij 
ook een belangrijke vraag als het gaat om onze 
eigen partij en die D66-leden zich zelf zouden 
moeten stellen. Ik vind dat je eerst iets voor de 
partij moet doen, voordat je doorgroeit. Een be-
langrijke drijfveer om in 2010 politiek actief te 
worden, was het klimaat. De klimaatverande-
ring is een groot probleem waar de bestuurders 
van destijds nauwelijks aandacht voor hadden. 
Een wezenlijke versnelling van de energietran-
sitie en het centraal stellen van schone lucht is 
heel hard nodig. De reden dat ik per se in ’s-Her-
togenbosch actief wilde worden, had ook te 
maken met het toenmalige stadsbestuur en het 
imago van een ‘stad van je oma’ dat door hen 
in stand werd gehouden. Een imago dat inmid-
dels duidelijk plaats heeft gemaakt voor een 
nieuw elan, ingezet door onze fractie. 
Daar doe je het voor.”

Balans werk en privé 

Marcel blikt terug 
op een druk en 
bewogen 
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carrière. “In de periode dat de kinderen klein waren, 
was ik politiek actief en dus veel van huis. Overdag 
werkte ik en ’s avonds stond in het teken van de poli-
tiek. Zeker twee tot drie avonden in de week. Dat wa-
ren tropenjaren als jong gezin. De stukken kwamen 
toen op paper binnen in het weekend. Mijn moeder 
deed destijds de uitspraak: “Jouw kaarsje brandt aan 
twee kanten.” Er kwam veel op het bordje van Ineke te-
recht. 

René herkent het beeld dat Marcel schetst. Zelf werkt 
hij 32 uur per week en neemt het raadswerk minimaal 
20 uur per week in beslag. Toch is de balans goed. Dat 
heeft ook met een goed thuisfront te maken. René: “De 
digitalisering en professionalisering maken dat ik me op 
andere dingen kan richten. De griffie kan ondersteunen en 
als fractie hebben we onze eigen ondersteuning ook goed 
georganiseerd.” 

Trots
René weet bijna niet beter dan dat D66 verantwoordelijk-
heid neemt vanuit een coalitie. “Bezuinigingen en de huidi-
ge coronacrisis kosten veel tijd en energie. Maar je ziet dat 
we het verschil maken en dat geeft energie. Voor het eerst 
in decennia wordt er in een grote bezuinigingsronde niet be-
zuinigd op cultuur. Daar hebben we als fractie echt een streep 
getrokken. We laten ons goed gelden en laten een eigen geluid 
horen. We roepen niet vanaf de zijlijn, maar werken samen met 
anderen toe naar compromissen. We zitten aan de knoppen en 
zien tastbare resultaten. Zo ben ik trots op het groenste trans-
ferium en op de daktuin op de Wolvenhoek, die nu is omgedoopt 
tot een heuse rooftopbar. Ook zie ik onze raads- en commissiele-
den stappen maken en zich ontwikkelen en leren van de ervaren 
raadsleden. Een mooie mix. Ik zie ook dat we soms te veel vanuit 
de inhoud redeneren, waarbij we andere belangen en partijen wel-
eens uit het oog verliezen. Daar maken we stappen in. We hebben 
echt oog voor anderen.”

Oproep #voordetoekomst
 
René merkt op dat 2020 een bijzonder jaar is. Door de coronacri-
sis en doordat het een verkiezingsloos jaar is, zie je dat de opkomst 
bij (online) activiteiten van onze D66-afdeling terugloopt. “Dit jaar 
is hét jaar dat we bouwen aan een meer diverse aanwas. Ik zie veel 
diversiteit in leeftijden en de verhouding man en vrouw, maar zou 
graag meer diversiteit zien in afkomst en opleidingsniveau. Laten we 
verder bouwen aan diversiteit binnen de afdeling D66 ’s-Hertogen-
bosch. Daar ligt een opgave voor ons als geheel. Dus betrek die goede 
mensen uit je netwerk bij D66!” Marcel onderschrijft de oproep van 
René en vult aan: “Je moet ideeënrijk zijn in deze periode. Er liggen gro-
te thema’s. Nu is het tijd om te veranderen. En de beste ideeën ontstaan 
vanuit verschillende invalshoeken. Daarom is werken aan diversiteit zo 
belangrijk!”
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Wat je aandacht 
geeft, groeit

Tekstbewerking en foto: Niels van den Aker

Je gooit er een kwartje in en Wim Pelgrim en Hans van Veen kunnen niet stoppen 
met vertellen. Vanuit de inhoud. Met passie. Vanuit alles wat ze meegemaakt heb-
ben binnen de afdeling D66 ’s-Hertogenbosch. Een gesprek met twee oud-voorzit-
ters van het bestuur van D66 ’s-Hertogenbosch die zo veel voor onze afdeling heb-
ben betekend.

Over Hans en Wim

Hans van Veen (68) is getrouwd met Monica en samen hebben ze vier kinderen. 
Sinds 2011 is hij werkzaam als zzp’er van zijn klusbedrijf Nieuwe Bestemming. Een 
klusbedrijf voor kleinschalige projectklussen in huis en tuin. Daarnaast is Hans 
oud-voorzitter van de Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch. Een stichting die  
kinderen tussen 4 en 18 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben, indi-
rect financieel ondersteunt. Met zijn klusbedrijf ondersteunt hij dit goede doel 
nog steeds van harte. Verder is Hans voorzitter geweest van Stichting Vluchtelin-
genwerk en secretaris van Vreemdelingenzorg in onze gemeente. Het lezen van  
boeken en kranten en fietsen zijn voor Hans heerlijke vrijetijdsbezigheden. Ook 
is hij actief binnen zijn buurt de Meerendonk in ’s-Hertogenbosch-Zuid. Van 
2007 tot 2015 is Hans voorzitter van de afdeling D66 ‘s-Hertogenbosch ge-
weest. In 2019 ontving Hans tijdens het regiocongres van D66 Noordoost-Bra-
bant uit handen van Annemarie Spierings de Jet de Bussy-penning uit voor zijn 
tomeloze inzet voor D66. 

Wim Pelgrim (36) is getrouwd met Jessie. Met hun twee kinderen Noor en 
Daan wonen ze in de wijk De Donk  in ’s-Hertogenbosch-Noord. Wim is  
docent Nederlands op het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond, wandelaar 
van de vierdaagse in Nijmegen en geïnteresseerd in technologie, block-
chain, internet, actualiteit en uiteraard politiek. Wim heeft van 2009 tot en 
met 2018 in het afdelingsbestuur van D66 ‘s-Hertogenbosch gezeten, als  
achtereenvolgens secretaris, ledenmanager en voorzitter. Daarnaast 
is Wim onder andere actief geweest als kandidaat-raadslid, lid van  
verschillende verkiezingscommissies en als webmaster van D66 ‘s-Her-
togenbosch. Hij heeft dus veel voor onze afdeling betekend. In 2018 
ontving Wim dan ook de Wim Pelgrim Prijs uit handen van Tweede  
Kamerlid Paul van Meenen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
lid voor zijn of haar bijzondere bijdrage aan de afdeling. Het betekende 
de tweede prijs voor Wim, want in 2014 ontving hij van Fleur Gräper de 
Jet de Bussy-penning. 

Foto door Danny Rats
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Trip down memory lane

Hans is in 1997 lid geworden van D66. Hij weet nog 
goed hoe hij in het bestuur van D66 ’s-Hertogen-
bosch terechtkwam. “Na de verkiezingen van maart 
2006 kende D66 ‘s-Hertogenbosch een stille perio-
de. D66 speelde geen rol van betekenis op het Bos-
sche politieke toneel. Gerk Oberman was destijds 
penningmeester en belde mij in 2007 met de vraag 
of ik het bestuur wilde versterken. Als voorzichter 
van Stichting Vluchtelingenwerk en als vader van 
vier kinderen had ik het druk, maar ik ben toch in-
gestapt. Ik startte direct als secretaris en voorzitter. 
Samen maakten we een plan en werkten we aan de 
professionalisering van de vereniging. We begonnen 
met het organiseren van stamtafelbijeenkomsten in 
de Verkadefabriek. Het animo voor deze bijeenkom-
sten groeide en de ledenaantallen namen een vlucht 
toen D66 op landelijk niveau zich positief ontwik-
kelde. Ik heb toen mensen benaderd voor het raads-
werk. Zelf had ik geen ambities in die richting.” Ruim 
twee jaar later versterkte Wim het bestuur van 
D66 ’s-Hertogenbosch als secretaris. Wim: “Ik was 
bestuurslid én commissielid met Rob Jetten in Nij-
megen. In oktober 2008 kochten mijn vrouw en ik 

een huis in ’s-Hertogenbosch en kwam ik in con-
tact met Hans. Hij vroeg me om toe te treden 

tot het bestuur. Daar hoefde ik geen seconde 
over na te denken.”

In 2009 kozen de leden Jan Smit als 
lijsttrekker, nadat Hans en Wim hem 

gevraagd hadden als lijsttrekkers-
kandidaat. Hans: “Gerk Ober-

man en ik hebben in 2009 
verschillende gesprekken 

gevoerd. We vulden el-
kaar perfect aan. Ook 

zijn we het gesprek 
aangegaan met 

mensen uit het 
m a a t s c h a p -

pelijk mid-
d e nv e l d . 

In 2010 
k w a -

men we vanuit het niets op drie zetels, waar ik er 
twee verwacht had. Die zetels gingen naar Annema-
rie Hoog Antink, Jan Smit en Mathijs van Miltenburg.” 

 
Toen de campagne begon in 2010, had D66 ’s-Her-
togenbosch 40 actieve leden. Dat was wel anders 
begin 2009, zo vertelt Wim. “Ingrid van Engelshoven 
heeft begin 2009 alle afdelingen bezocht. Op het 
landelijk bureau hing een kaartje waarop alle afde-
lingen een kleur kregen. Groen was goed, bij oranje 
viel er nog wat te verbeteren en bij rood moest er 
actie ondernomen worden. D66 ’s-Hertogenbosch 
was rood. We hebben om tafel gezeten en bespro-
ken wat we kunnen doen om dit te verbeteren. Ingrid 
adviseerde ons om de straat op te gaan, zichtbaar te 
zijn, je gezicht te laten zien.” Hans: “We belden men-
sen met de vraag om mee de straat op te gaan. We 
stelden open vragen aan de inwoners over hun wijk 
of buurt, pakten het verkiezingsprogramma erbij 
en lieten met een hapje en een drankje zien dat po-
litiek gezellig is. Dit werd heel positief ontvangen.” 

We zouden meer bestuurs-
functies kunnen vervullen, 
meer in de haarvaten van de 
samenleving moeten komen 

Na het succes in 2010 dacht Hans direct al na over 
2014. “We moesten ervoor zorgen dat we een dus-
danig eigen gezicht hadden, dat we niet afhanke-
lijk zouden zijn van het landelijke imago. De ge-
meenteraadsverkiezingen in 2014 vonden op 19  
november 2014 plaats en niet, zoals gebrui-
kelijk, in maart van dat jaar. Dit kwam om-
dat de gemeente Maasdonk per 1 januari 
2015 werd opgeheven en werd heringedeeld. 
’s-Hertogenbosch was een van de grootste  
gemeenten die toen verkiezingen 
had, wat ertoe leidde dat veel landelijke politici – van 
Buma tot Pechtold – aanwezig waren. Een fantasti-
sche avond op het gemeentehuis, die eindigde in een 
groot feest toen D66 de grootste partij werd.”

Hans stopte na twee termijnen in 2015 als voorzit-
ter van D66 ’s-Hertogenbosch en droeg het stokje 
over aan Wim. Wim: “Het was een heftige tijd. Veel 
mensen waren boos op D66 ’s-Hertogenbosch om-

dat we een belangrijk punt – namelijk het nieuwe  
theater in het Paleiskwartier – hadden  

weggegeven zonder er iets voor terug te vra-
gen. In de loop van 2015 stopten Fanne 
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Pouw en Lenard Schoonen als bestuurs-
leden. Ik stond er toen (bijna) alleen voor. 
We hadden echt nieuwe bestuursleden no-
dig. In de nieuwsbrief en in de algemene leden-
vergadering hebben we hier aandacht voor ge-
vraagd. We zochten bestuursleden voor zeven  
rollen en al snel dienden zich drie nieu-
we bestuursleden aan, met wie in 2016 
zijn gestart.” In 2017 vond toen een leuke  
ledenbijeenkomst plaats bij OJC in Rosmalen en 
werden de spelregels, waaronder het instellingsbe-
sluit, voor de kandidatenlijst gedeeld. Aan het einde 
van dat jaar verscheen de kandidatenlijst: een lijst 
met 50 kandidaten erop. Ook landelijk zat D66 in 
een flow. Het resultaat van de verkiezingen was dat 
D66 ’s-Hertogenbosch zijn vijf raadszetels behield 
en daarmee de grootste groene en progressieve par-
tij van ’s-Hertogenbosch bleef.  

Binding

Hans kijkt met veel plezier terug op het plakken van 
posters in campagnetijd. “Je leert de stad heel goed 
kennen en je gaat het gesprek aan met mensen. Ik 
heb dat vaak gedaan met actieve leden.” Wim: “Bij 
een voetbalclub krijg je training. In de politiek ben 
je óf anoniem lid óf je speelt direct in de eredivisie 
als raadslid. Er zit weinig tussen. Daarom zijn de 
kerngroepen ook zo belangrijk: een mooie spring-
plank naar de commissies en de raad. We hebben 
nu een grotere vijver om in te vissen als het om onze 
ledenaantallen gaat. Maar het is wel belangrijk om 
het eerlijke verhaal te vertellen. Ik weet nog dat we 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 men-
sen op gesprek hadden die niet wisten dat het raads-
werk zo’n twintig uur per week beslaat, met twee 
tot drie avonden in de week dat je van huis bent.”  

Hans vult aan: “Ik ben zelf nooit voorstander ge-
weest van zelf leden werven. Het gaat om intrinsie-
ke motivatie en eigen initiatief tonen. Kwaliteit gaat 
boven kwantiteit.” Wim: “Wat we wel deden en nog 
steeds doen, is nieuwe leden uitnodigingen voor een 
bestuursvergadering, waarbij we vooraf een borrel-
tje drinken, vragen waarom ze lid geworden zijn en 
informeren waar we ze eventueel voor kunnen bel-
len. Dat kan ook iets kleins zijn, zoals flyers in de bus 
doen in de eigen wijk.” Hans heeft tot slot nog een tip: 
“Ik vind dat we te weinig participeren in het maat-
schappelijk middenveld. We zouden meer bestuurs-
functies kunnen vervullen, meer in de haarvaten van 
de samenleving moeten komen. Het is zo ontzettend 

be-
lang-
rijk om 
je gezicht 
r e g e l m a t i g 
te laten zien in 
de stad. Dat kan 
ook in de kroeg. Die 
input kun je gebrui-
ken en agenderen. Zo kun 
je kleine dingen doen voor  
mensen, waar hun leven aan-
genamer van wordt. We zijn als 
D66 weleens te bescheiden en mo-
gen meer uitdragen dat we D66’ers zijn.” 
Wim: “Zorg ervoor dat je weet wat er in de 
gemeente speelt, ook buiten de stadswallen. 
En maak gebruik van de kennis uit je netwerk.” 

Het is belangrijk dat we de ko-
mende vijftig jaar met ten min-
ste drie zetels vertegenwoor-
digd zijn in de Bossche raad 
 

Toekomst

Hans vindt dat D66 drie periodes in het college moet 
zitten. “Politiek gaat niet zo snel: die twaalf jaar heb 
je wel nodig. De laatste vier jaar kun je oogsten. Je 
merkt nu dat D66 geen partij is die je zomaar opzij 
zet. Onze raadsleden doen het goed en hetzelfde 
geldt voor onze wethouder.” Wim: “We zijn als partij 
scherp op de inhoud en gericht op de relatie.” 

Beiden verwachten in 2022 ten minste drie zetels. 
Wim: “Het is belangrijk dat we de komende vijftig 
jaar met ten minste drie zetels vertegenwoordigd 
zijn in de Bossche raad. En dat we goede bestuurs- 
en raadsleden blijven vinden en binden.” Een sleutel-
woord voor Wim is waardering: “Ik vind het voor de 
toekomst belangrijk dat we blijvend laten zien dat 
we waarderen wat onze mensen doen. Het is vrijwil-
lig, maar zeker niet vrijblijvend. Een pluim hoort er 
dan bij, zeker binnen onze verenigingscultuur.”

17
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D66 ‘s-Hertogenbosch 
door de jaren heen

2006 1996

2007

2014

2010

2015

Herindeling met Rosmalen, 
D66 naar twee zetels

D66 valt voor het eerst weg uit 
de Bossche raad

Afdelingsbestuur start bijeen-
komsten in Verkadefabriek

Voorjaar 2014: Matthijs van  
Miltenburg wordt Europarle-
mentariër, Mike van der Geld 

volgt hem op als raadslid

Najaar 2014: D66 wordt bij de herinde-
lingsverkiezingen (met Nuland en Vinkel) 

voor het eerst de grootste partij in 
‘s-Hertogenbosch

D66 onder Jan Smit van 0 naar 
3 zetels

Een 50-jarig bestaan is niet gemakkelijk in beeld te brengen zonder hierbij mensen, gebeur-
tenissen en onderwerpen over het hoofd te zien. Deze tijdlijn geeft daarom een greep uit het 
verleden van onze vereniging. Voel je vrij om eigen hoogtepunten erbij te schrijven!
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Wat gebeurde er allemaal nog meer in 1970?

- Oprichting Engelse rockband Queen
- Shocking Blue scoort hit met Venus
- Laatste optreden The Doors 
- Eerste uitzending TopPop
- Patent Douglas Engelbart op computermuis
- Eerste marathon van New York 
- Feyenoord wint Europacup I én wereldbeker
- Eddy Merckx wint Tour de France
- Brazilië wint WK voetbal Mexico
- Eerste Pinkpopfestival in Geleen
- Beatles gaan uit elkaar
- Eurovisiesongfestival in RAI Amsterdam
- Dolle Mina’s voeren actie voor abortus
- TK schaft opkomstplicht verkiezingen af

197119701966

1982

1994 1990

2016 2018 2020

Oprichting D66 Oprichting D66 
‘s-Hertogenbosch

Eerste keer deelname B&W 
met Jan van Berkom

D66 Rosmalen wint één zetel

Annemarie Hoog Antink in raad 
voor D66 Rosmalen

Marcel Griens wethouder 
namens D66 Rosmalen

D66 haalt onder aanvoering 
van Mike van der Geld opnieuw 

vijf zetels.

Eric Logister wordt wethouder,
Bilal Kaya wordt raadslid

Het Jeroen Boschjaar is een 
groot succes

D66’s-Hertogenbosch bestaat 
50 jaar
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Voor 
de inhoud, 
de stad en 

het bieden van 
ruimte

Het is een regenachti-
ge woensdagnamiddag, 

maar in de wethouderka-
mer op het stadhuis beginnen 

wethouder Mike van der Geld en 
oud-wethouder Peter Claessen te 

stralen als de zon als het over ‘hun’ stad 
gaat. Een gesprek met twee trotse Bos-

schenaren die ijzersterk zijn op de inhoud en 
veel voor elkaar gekregen hebben én krijgen. 

Over Peter en Mike

Peter Claessen (68) is opgegroeid in Luijben-
straat, in een gezin met Hollandse ouders. Hij 
heeft altijd in ’s-Hertogenbosch gewoond, met 
uitzondering van zijn studententijd in Tilburg. 
Na het Sint-Janslyceum startte hij met een stu-
die Rechten op de Universiteit van Tilburg en 
doceerde hij staats- en bestuursrecht aan de 
Universiteit van Leiden. Peter is wetenschap-
pelijk medewerker Staats- en bestuursrecht 
geweest aan de Erasmus Universiteit en com-
bineerde dat met zijn raadslidmaatschap én 
later zijn wethouderschap. Ook is hij tien jaar 
directeur geweest van het ‘stadsgewest’ Gou-
da (bestaande uit Gouda en dertien omliggende 
gemeenten). Peter heeft dus een duidelijke ju-
ridische, bestuurlijke en politieke achtergrond. 
Peter woont samen en heeft een dochter van 42 
jaar die in Vught woont. 

Mike van der Geld (30) is ook geboren en geto-
gen in ’s-Hertogenbosch, in een gezin met Bos-
sche ouders. Mike is opgegroeid in de Maaspoort 
en heeft op het Jeroen Bosch College gezeten. 
Ook hij heeft aan de Universiteit van Tilburg ge-
studeerd en behaalde daar zijn bachelor en mas-
ter Bestuurskunde. Toen hij 18 werd is hij lid ge-
worden van D66 en werd hij snel commissielid. 
Mike: “Als ‘semi-volksvertegenwoordiger’ vond 
ik het belangrijk om in ’s-Hertogenbosch te blij-
ven wonen, dus ik ben niet in Tilburg gaan wonen 
tijdens mijn studietijd.” Na zijn studie startte hij 
als consultant in de ICT en vervolgens als stra-
tegisch adviseur bij de gemeente Valkenswaard. 
Hij combineerde zijn werk met zijn commissie- 
en later zijn raadslidmaatschap en fractievoor-
zitterschap. Sinds juni 2018 is hij wethouder. 
Nadat hij een periode in de binnenstad heeft ge-
woond, woont Mike nu met zijn vriend en twee 
katten in Hintham. 

De provincie kijkt echt met be-
wondering naar ’s-Hertogen-
bosch. Dat maakt me trots!

Van start tot nu

Peter startte in 1980 in de Bossche raad, als op-
volger van Antoon Becker. Peter: “D66 was toen 
een eenmansfractie in ’s-Hertogenbosch en 
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bleef dat tot 1990. Ik kijk met veel plezier op die 
periode terug. In 1990 boekten we een flinke 
verkiezingswinst en kwamen we met drie leden 
in de raad. Ik werd toen wethouder. Dat was in 
een tijd dat je zag dat in veel grotere gemeenten 
D66-wethouders werden benoemd en geïnstal-
leerd. Het was een mooie tijd voor ’s-Hertogen-
bosch. Er kwam ‘een geest in de stad’, een tijd die 
zich kenmerkt door samenwerken, ondernemen 
en investeren. Er kwamen, na de afwikkeling 
van de Stienstra-affaire, miljoenen vrij door de 
verkoop van het energiebedrijf, waardoor ruim-
telijke projecten van de grond kwamen. Ik denk 
aan de ontwikkeling van het Paleiskwartier, 
een samenhangend verkeersbeleid en het Bur-
gemeester Loeffplein. Ook de Schans was echt 
‘mijn’ project, waarin veel functies samenkwa-
men: sport, cultuur en recreatie. Ik had mooie 
dossiers en prachtige portefeuilles: volkshuis-
vesting, woningbouw en stadsvernieuwing, ver-
keer en vervoer en welzijn en gezondheid.” Toch 
waren er ook vreemde eenden in de bijt. Peter: 
“Ik denk dan aan de onrust op het woonwagen-
kamp, waardoor mijn veiligheid in het geding 
kwam. Maar ik heb ook de watersnoodramp in 
1995 geleid én me sterk gemaakt voor de ge-
meentelijke herindeling.”

Ik zie te vaak bij inspraakavon-
den dat de toon gezet wordt 
door oudere mensen, maar ik 
zou juist willen pleiten voor 
een meer diverse stad 

Mike startte vlak voor het zomerreces in 2018. 
Mike: “Toen lagen er al direct een paar dossiers. 
Het betrof het winterevenement en de bomen-
kap in het Van Zwietenpark. Ik ben van de be-
stuursstijl ‘niet te lang laten sudderen, maar 
duidelijkheid geven’. Bij beide dossiers waren 
er toezeggingen gedaan en verwachtingen ge-
wekt, waarbij ik aan de stad mocht uitleggen 
waarom er tóch geen winterevenement 
kwam (in verband met een mislukte aan-
besteding) en waarom het kappen van 
een aantal bomen in het Van Zwie-
tenpark in het kader van de vei-
ligheid en het opknappen van 
het park onvermijdelijk is. 
Je wordt dan toch meteen 
getest.” Voor Mike past 
deze periode echt bij 
D66 en noemt daar-

bij twee concrete voorbeelden: “We maken de 
energietransitie concreet in plaats van dat we 
in ambitie blijven hangen. En we ontwikkelen 
de Bossche Stadsdelta in Orthenpoort-Zuid en 
de Kop van ’t Zand. Een mooie mix van woning-
bouw, cultuur en voorzieningen. Echt en nieuw 
stukje stad van de toekomst.”

Trots

Op de vraag waar beide heren trots op zijn, 
hoeven ze niet lang na te denken. Peter: “Ik ben 
trots op de herindeling, waarmee we goud in 
handen hadden. De uitbreiding en ontwikke-
ling van ’s-Hertogenbosch heeft grotendeels op 
Rosmalens grondgebied plaatsgevonden. In de 
jaren dat ik wethouder was, is er veel tot stand 
gekomen. We hebben echt het verschil gemaakt 
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Als 
wethouder heb ik die die kaders voor ruim-
telijke ontwikkeling mee mogen creëren. 
Het was echt de tijd van creativiteit, hard 
werken en fijne contacten.” Mike ziet 
wel een parallel met de huidige tijd. 
“Ook nu investeren we veel in de 
stad. We zorgen ervoor dat de 
stad ‘doormarcheert’. Dat is 
ook een lijn die ik binnen 
onze fractie zie. Toen ik 
begon lagen Babel, 
het Huis van Bosch, 
de energietransi-
tie, de Bossche 
S t a d s d e l t a 
en het 
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Zuid-Willemspark op de plank. Ik noem nu dos-
siers, maar het leukste aan politiek en aan het 
wethouderschap in het bijzonder is dat je kunt 
bouwen aan de stad. Je zit zelf aan het stuur. 
Een mooi voorbeeld daarvan is ook de Bossche 
Zomer die we nu hebben neergezet. We steken 
onze nek uit in deze coronatijd, organiseren het 
verdienvermogen. We combineren ontmoe-
ten met economie en elkaar de ruimte geven. 
De provincie kijkt echt met bewondering naar 
’s-Hertogenbosch. Dat maakt me trots!”

Op inhoud 

Mike en Peter krijgen beiden het meeste ener-
gie van dossiers waar wrijving op zit. “Op deze 
dossiers maak je het verschil.” Peter vertelt: “Ik 
richtte me ook op de dossiers die erg bij D66 
passen. Met mijn voorganger Jo van den Berg 
organiseerde ik de overdracht, maar ook met 
andere oud-portefeuillehouders.” Mike ziet 
daarin een verschil met nu. Mike: “Toen ik start-
te, was er geen overdracht of inwerkdossier. Het 
is echt learning on the job.” Peter herinnert zich 
de grote stapel met collegestukken, waar hij 
zich echt in vastbeet. “Ik wil de inhoud perfect 
beheersen, zodat ik in de raad niet met verras-
singen geconfronteerd werd.” Mike herkent dat: 
“En echte beleidsdossiers bouw je met elkaar 
op, zodat je bijna geen voorbereiding meer no-
dig hebt voor de raadsvergaderingen, omdat je 
al volledig thuis bent in de inhoud.” 

Toekomst en koers

Peter ziet dat D66 het vooral van jongere kie-
zers moet hebben en pleit dan ook voor een fo-
cus op volkshuisvesting. “Maak daar een item 
van. En zoek het eerlijke politieke debat op. Op 
inhoud en minder op de persoon.” Ook wenst 
Peter ’s-Hertogenbosch meer diversiteit toe: “Ik 
zie te vaak bij inspraakavonden dat de toon ge-
zet wordt door oudere mensen, maar ik zou juist 
willen pleiten voor een meer pluriform samen-
gestelde stad. Dat komt de kwaliteit, het draag-
vlak en de bestuurlijke snelheid ten goede.” Mike 
sluit zich daar van harte bij aan. Zelf heeft hij ook 
een wens voor de stad: “Meer ontspanning en 
elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte gunnen. 
Minder ‘ikke, ikke, ikke’ en ‘not in my backyard’, 
maar meer een balans tussen het individuele en 
het algemene belang.” 

Goud voor D66
Met deze bijdrage feliciteer ik van harte alle le-
den van D66, van de afdeling ’s-Hertogenbosch 
met het vijftig jarig jubileum in de Bossche ge-
meenteraad. De bakermat van onze lokale de-
mocratie. 

Met mijn 42 jaar ervaring als raadslid heb ik in 
al die jaren in en buiten het raadswerk de par-
tij D66, en in het bijzonder de mensen, positief 
leren kennen. Voor mij is D66 in de Bossche po-
litiek altijd aanspreekbaar en bereid om draag-
vlak te zoeken om met hun vernieuwende en 
inspirerende voorstellen andere partijen uit te 
dagen en te prikkelen tot samenwerking in het 
belang van onze inwoners in de stad, de dorpen 
en de wijken.

Als nestor in de Bossche gemeenteraad heb ik 
respect en waardering voor de grote inzet en 
betrokkenheid van de huidige jonge en talent-
volle fractieleden. Onder leiding van een jeugdi-
ge fractievoorzitter en met jonge wethouder in 
het college wens ik D66 alle goeds toe.

- Paul van der Krabben 
Raadsnestor en fractievoorzitter Bosch Belang

Felicitatie
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Column

Een goed functioneren-
de lokale democratie kan 

niet zonder goede journalis-
tieke controle. Dat is voor een 

D66’er vanzelfsprekend. Maar 
dat is nog geen garantie voor een 

gelukkig huwelijk tussen D66 en ‘de 
media’.

Toen ik politiek actief werd (2008) voor 
D66 ’s-Hertogenbosch waren we niet ver-

tegenwoordigd in de gemeenteraad. Dat 
maakt politiek bedrijven en campagne voeren 

niet makkelijk. Je hebt tenslotte geen officieel 
podium waarmee je aandacht weet te trekken met 

je standpunten. Dan kun je alleen de media inzetten 
om zo toch op de voorgrond te treden. Dat is gelukt! 
In 2010 maakte D66 een rentree in de gemeente-
raad en kreeg het in een klap drie zetels.

‘Je moet geloof ik van D66 lid 
zijn om in de krant te komen’, zei 
een prominent lid van het CDA 
tijdens een raadsvergadering’ 

Nieuwe D66-initiatieven kregen ook daarna veel 
aandacht in de media. Daarbij ging het van de zon-
dagopenstelling van winkels, het fietsbeleid en het 
integriteitbeleid tot ongeoorloofde declaraties van 
collegeleden. De media wist D66 altijd te vinden. We 
waren de verfrissende ‘new kid on the block’ die met 
weinig moeite enthousiasme bij het Bossche jour-
naille wisten te wekken.

In de jaren die volgden, bleef de partij goed scoren 
in de media. We waren zelfs zo succesvol dat ande-
re partijen met afgunst reageerden. ‘Je moet geloof 
ik van D66 lid zijn om in de krant te komen’, zei een 
prominent lid van het CDA tijdens een raadsverga-
dering. 

De vele aandacht in de media wierp zijn vruchten af. 
De kiezers konden het wel waarderen. We werden 
voor het eerst met vijf zetels de grootste partij van 
de stad, een ongeëvenaard hoogtepunt in de ge-
schiedenis van D66 ‘s-Hertogenbosch 

Maar vanaf dat moment veranderde er iets tussen 
D66 en de lokale media. We waren niet meer de 
verfrissende nieuwelingen in de Bossche politiek, 
maar behoorden nu ineens tot het politieke establis-
hment. En ook ik had voor de BD-journalisten mijn 
onschuld verloren. Ik werd plotsklaps in de krant be-
stempeld als ervaren politiek routinier. En, zoals het 
goed journalisten betaamt, worden machthebbers 
hard aangepakt.

Binnen drie dagen na de verkiezingsoverwinning 
merkte ik direct de gevolgen van de nieuwe wind. Ik 
werd gevraagd hoe D66 de formatie in ging en of er 
breekpunten waren. ‘Nee’, zei ik mijn onschuld. “Je 
moet open het gesprek in gaan en luisteren naar wat 
iedereen te zeggen heeft.” 

De volgende dag stond er een artikel in de krant 
waarin werd gesuggereerd dat verkiezingsbeloften 
voor D66 van weinig waarde zijn . We maakten er 
tenslotte geen breekpunten van. Onzin natuurlijk, 
maar de stemming was gezet.

Het heeft even geduurd, voordat ik de nieuwe ver-
houdingen begreep. Uiteindelijke realiseerde ik me: 
de wittebroodsweken met de media lagen definitief 
achter ons.  

Ondanks deze ervaring ben ik ontzettend blijven 
geloven in het belang van sterke journalistiek voor 
een goed functionerend openbaar bestuur. Ik ben 
er daarom nog steeds trots op mede aan de wieg te 
hebben gestaan van DTV Den Bosch: de lokale om-
roep die inmiddels niet meer is weg te denken uit 
onze gemeente.

- Jan Smit 
Voormalig fractievoorzitter en medeoprichter DTV 
Den Bosch  

 

D66 en de me-
dia: niet altijd een  

gelukkig huwelijk
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“We heb-

ben ons in 
het begin van 

de bestuurspe-
riode heel erg 

ingezet voor een 
mooie ontwikkeling 

van kantoren en be-
drijventerreinen in Den 

Bosch. We zijn ook heel 
blij met het geld voor de 

ontwikkeling van de Gras-
sofabriek en de Jamfabriek. 

Locaties die met name heel in-
teressant zijn voor bedrijven in de 

agri- en foodsector en voor datasci-
ence. Die bedrijven komen met name 

in de Grassofabriek terecht. 

Al met al hebben we nu in Den Bosch een 
prachtig aanbod staan. Een gevarieerd aan-
bod, een aantrekkelijk aanbod. De coronacrisis 
maakt het allemaal weer heel spannend. D66 
heeft alle vertrouwen in de creativiteit van 
onze ondernemers. We willen ons er echt voor 
inzetten dat ze alle ruimte krijgen de komende 
twee jaar. Om hun bedrijven sterk te houden, 
sterker te maken en mooie werkgelegenheid 
te scheppen in Den Bosch.”

Inge Visschedijk 
raadslid

“De afgelo-
pen periode 
hebben we 
stevig ingezet op 
onder andere cul-
tuur. Met de nieuwe 
Cultuurnota zorgen 
we ervoor dat er veel 
ruimte is voor de urban 
scene op de Tramkade én 
zien we de ontwikkeling dat 
er veel nieuwe evenementen-
locaties bij komen. 

Verder zijn we druk bezig met 
de ontwikkeling van Babel als cul-
tuurcentrum voor onze stad. De besluit-
vormingsperiode van het Theater aan de 
Parade is voorbij en daar gaat nu eindelijk 
het balletje rollen. Daarnaast hebben we het 
als fractie voor elkaar gekregen dat er meer 
kunst komt in onze openbare ruimte. Tot slot 
hebben we ervoor gezorgd dat de skatehal in 
de Spoorzone blijft. Daarmee is er meer ruimte 
voor skaten en de cultuur die daarbij hoort.”

Daan Peters 
raadslid

Resultaten 
  tot de midterm

Foto door Danny Rats
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“Gebiedsont-
wikkeling komt 
niet zomaar van 
de grond. Daar 
moet letterlijk wat 
voor gebeuren. Een 
van de stappen die we 
daarvoor zetten is de mo-
tie mobiliteitshub. 

We zien kansen om  
station ’s-Hertogenbosch-Oost  
op te waarderen tot een mobili-
teitshub, waar allerlei verkeersstro-
men bij elkaar komen, zodat men-
sen eenvoudiger kunnen overstappen 
op andere vervoersmogelijkheden. Zo  
kunnen we dit gebied verder ontwikke-
len. En maken we het aantrekkelijk om er 
te wonen, te werken en te recreëren. Ook  
ontlasten we het centraal station van de drukte 
die we daar nu ervaren. Zo maken we ’s-Herto-
genbosch op een slimme manier duurzaam!” 
 

Geert Verbruggen
raadslid

“Het gebied 
rondom stati-

on ’s-Hertogen-
bosch-Oost is een 

gebied dat zich leent 
voor ontwikkeling. 

Daar zijn wij voor. We 
willen hier een tweede 

Bossche Spoorzone van 
maken; een gebied dat het 

tweede station waardig is. 
Met allerlei vormen van ver-

blijf, van wonen, voor voorzienin-
gen. We denken aan woonvormen 

voor jongeren en ouderen, maar 
ook voor het herhuisvesten van onze 

arbeidsmigranten. Die willen we een 
goede plek bieden om te wonen. Het 

is toch heel gek dat op zo’n plek, op zo’n 
station, met zo veel potentie, een oud ho-

tel staat dat een heel laagwaardig gebruik 
kent. Wij denken dat dat veel beter kan!” 

Steven Hommersom 
commissielid Omgeving

D66 ’s-Hertogenbosch krijgt het voor elkaar!

Inmiddels is deze bestuursperiode alweer over de helft. We 
hebben daarin onze  verantwoordelijkheid gepakt en actief 
de samenwerking gezocht.  En dat levert mooie resultaten 
op. We vroegen onze raads- en commissieleden op welk re-
sultaat zij het meest trots zijn. 
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“Bij alles wat 

we doen, den-
ken we aan pre-

ventie, positieve 
gezondheid en de vi-

taliteit van onze inwo-
ners. Zo zorgen we voor 

meer gezonde en gelukki-
ge jaren. Ook ben ik er trots 

op dat ’s-Hertogenbosch re-
genbooggemeente blijft. Door 

het plaatsen van een social sofa 
bij de Wilhelminabrug hebben we 

voor een permanente markering ge-
zorgd. Want in Den Bosch is plek voor 

iedereen!”

Veerle van Doorn
 commissielid Sociaal

“Weener XL 
is een heel be-
langrijke voor-
ziening in onze 
gemeente. Vooral 
bedoeld voor mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, mensen die 
niet goed kunnen participe-
ren en mensen die afhanke-
lijk zijn van een uitkering. Ook 
is hier een eerste hulp bij geld-
zaken gevestigd, voor mensen die 
bang zijn om in de schulden terecht 
te komen. Het gebouw is een oud ge-
bouw dat niet meer voldoet aan de ei-
sen van de tijd. Gelukkig hebben wij het 
besluit kunnen nemen dat er nieuwbouw 
moet komen. Na de bouwvak gaat de eerste 
schop de grond in!”

Annemarie Hoog Antink 
raadslid

Een volledig overzicht van wat we voor elkaar kregen 
én krijgen vind je op www.wijkrijgenhetvoorelkaar.nl.

Foto door Danny Rats
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“D66 zet zich 

in voor gelijke 
kansen voor ie-

dereen in ’s-Her-
togenbosch. En met 

succes! Zo bereikten 
we de afgelopen perio-

de al mooie resultaten op 
het gebied van onderwijs. 

We zetten extra in op de aan-
pak van laaggeletterdheid en 

taalachterstanden en zetten het 
onderwijsinnovatiefonds onver-

minderd voort. En in tijden van coro-
na zetten we dat fonds geheel in voor 

het wegwerken van leerachterstanden 
van kinderen. Ik ben er ook trots op dat 

de gemeente in deze tijd niet wegkijkt voor 
het klimaatprobleem. We investeren fors in 

de verduurzaming en vergroening van onze 
gemeente, zoals op het bovendek van de Wol-
venhoek. Een versteend oppervlak is in deze 
periode veranderd in een groene oase. Boven-
dien wordt op dit bovendek de ruimte geboden 
aan ondernemers om een rooftopbar te exploi-
teren tijdens de Bossche Zomer. Hoe gaaf is 
dat! En tot slot ben ik trots op de Cultuurstad 
van het Zuiden. We bezuinigen niet op cultuur, 
maar investeren er juist in in deze tijd, onder 
meer met een financieel steunpakket voor de 
culturele sector. Want D66 zet zich, juist nu, 
ook in het op het bieden van kansen en moge-
lijkheden en voor een optimistische toekomst. 
Daar staan wij voor!”

René van den Kerkhof
fractievoorzitter

“Wat ons ken-
merkt, is dat 
we als D66 wil-
len aanpakken en 
problemen willen 
oplossen en vlottrek-
ken. Zo ook deze perio-
de, met bijvoorbeeld het 
Zuid-Willemspark, het Huis 
van Bosch, ons citymarke-
ting- en evenementenbeleid en 
de huisvesting van de bibliotheek 
en het theater. Belangrijke opga-
ven in deze periode zijn verduurza-
ming, bouwen en reuring. Om met dat 
laatste te beginnen: ’s-Hertogenbosch 
staat er fantastisch voor, maar moet zich 
blijven vernieuwen om ook in de toekomst 
aantrekkelijk te zijn en te blijven. Daarom 
investeren we in de culturele sector en ligt er 
extra nadruk op het creëren van ruimte voor 
nieuwe spelers. Bovendien zorgt ons nieuwe 
evenementenbeleid voor nog meer sturing op 
de kwaliteit van evenementen in plaats van op 
kwantiteit. 

Er is een groot tekort aan woningen. Daarom 
bouwen we fors in ’s-Hertogenbosch, met meer 
nadruk dan voorheen op de middeldure sector. 
Zeker in de Spoorzone, waar we bijvoorbeeld 
met de Bossche Stadsdelta bezig zijn met het 
bouwen aan een bruisend en vernieuwend 
’s-Hertogenbosch na 2025.

Wie aan D66 denkt, denkt aan de toekomst. 
Wij zijn dus zeker bezig met de klimaatdoelen 
van Parijs. Met D66 aan het stuur, zelfs meer 
dan ooit. We zetten forse stappen als het gaat 
om het verduurzamen van onze buurten. Met 
onder meer vijf pilotbuurten waarmee we 
stap voor stap energie besparen in bestaande 
woningen. En natuurlijk met het plaatsen van 
duurzame energiebronnen zoals zonnepane-
len en windmolens.

Toen we aan deze bestuursperiode begonnen 
hadden we nooit kunnen bedenken dat de co-
ronacrisis zo’n aardverschuiving teweeg zou 
brengen. Dit heeft allereerst veel leed veroor-
zaakt bij veel van onze inwoners. Als college 
hebben we ons tot doel gesteld sterker uit deze 
crisis te komen. De Bossche Zomer vind ik een 
geslaagd voorbeeld waarmee we dat hebben 
vormgegeven!”

Mike van der Geld
wethouder
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Woordzoeker

AMBITIE 
CAMPAGNE
CANVASSEN
COALITIE 
DEMOCRATEN 
DIVERSITEIT
DRIJFVEREN
FRACTIE-
 -VOORZITTER
GEMEENTERAAD
HEDEN  
JUBILEUM 
KRUISGESPREK
LIBERAAL 
MEDIA
MIDTERM
RAADSLID  
TOEKOMST 
VERENIGING
VERKIEZINGEN
VERLEDEN
WETHOUDER

Heb je deze woordzoeker juist opgelost? Mail, app, tweet of PM een foto van het eindresultaat 
vóór 1 september naar de fractie van D66 ‘s-Hertogenbosch o.v.v. je naam en postadres en maak 
kans op een leuke verrassing!

Colofon
50 jaar D66 ’s-Hertogenbosch is het ledenmaga-
zine van de politieke vereniging Democraten 66 
’s-Hertogenbosch en wordt verspreid onder al 
haar leden.  

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van D66 openbaar wor-
den gemaakt of verveelvoudigd. 

Wilt u een adreswijziging doorgeven? Ga naar 
www.mijnd66.nl.

Heeft u een vraag of opmerking voor de redactie? 
Stuur dan een e-mail naar info@d66shertogen-
bosch.nl. 

Redactie
Daan Peters
Marieke van Lieshout
Mike van der Geld
Niels van den Aker

Fotografie
Evita Copier en Niels van den Aker, tenzij anders 
aangegeven

Ontwerp en vormgeving
Daan Peters

Oplage 
500 exemplaren
’s-Hertogenbosch, augustus 2020
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Hans van Mierlo was de grond-
legger van D66. Een politieke 
beweging die volgens zijn ont-
ploffingstheorie zichzelf zou 
opheffen ’zodra we het politieke 
stelsel helpen opblazen’. Bijna 
55 jaar later heeft D66 zichzelf 
niet overbodig gemaakt in het 
versplinterde partijlandschap. 
Er valt immers nog genoeg te 
hervormen en te vernieuwen. 

Daar zetten we samen met 
jullie graag de schouders onder! 


