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CENTRUMMANAGEMENT 
 
“DAADKRACHT EN AMBITIE VOOR  
EEN LEEFBAAR EN LEVEND ’s-HERTOGENBOSCH” 

 
 

’s-Hertogenbosch, 7 juli 2020 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders, 
 
We beleven ongekende tijden. Het COVID-19-virus zette een streep door ons gewone leven.  
’s-Hertogenbosch ging op slot en het werd stil in onze prachtige binnenstad, de stad die normaal zo bruist. 
Waar bezoekers genieten van cultuur, de historie van de binnenstad, de bijzondere winkelstraatjes en het 
bourgondische karakter. Nu we langzaam weer openen, weten we nog beter wat ’s-Hertogenbosch zo 
bijzonder maakt. Het is een prachtige plek; om fier op te zijn. Geen gemeente in Nederland waar de inwoners 
zó trots zijn, bleek laatst weer uit onderzoek. 
 
In een nieuwe werkelijkheid, kijken we naar de toekomst die voor ons ligt. 
 
Een blik in de spiegel leert: we wonen, studeren en werken in een stad waar – al vóór corona - de ontwikkeling 
hapert en de dynamiek ontsnapt. Waar voor jongeren beperkt ruimte is in het prijzige centrum. En waar de 
vergrijzende stadskern zich vaak richt op een beperkte groep bewoners en bezoekers. Waar het koesteren van 
de geschiedenis soms ook vernieuwing blokkeert. En waar de stadsontwikkeling weinig ruimte laat voor het 
experiment. Waar we Gastvrij met een grote ‘zachte G’ schrijven, maar de kansen niet voor iedereen gelijk zijn. 
 
De wereld is veranderd. In een nieuw krachtenveld moeten we onze kans pakken. Meer dan ooit hebben we 
gezien waar kansen liggen én waar we elkaar nodig hebben. ’s-Hertogenbosch moet de ruimte en 
mogelijkheden pakken om - juist nu - een eigen, onderscheidende rol te spelen. Om een veelzijdige mensen-
stad te zijn, van en voor alle leeftijden. Met een brede binnenstad, met plaats voor iedereen van binnen en 
buiten de gemeente.  
 
Het is verleidelijk terug te kijken naar de periode van voor corona. Maar we moeten nu een beweging 
vóórwaarts maken. Vandaag de juiste keuzes maken en wezenlijke waarden toevoegen aan al het goede dat er 
was en is. Want alleen door te kiezen voor daadkracht en experiment, groei en vitaliteit, ambitie en diversiteit 
kunnen we ‘s-Hertogenbosch leefbaar en levend houden.  
 
Zorg dat de Bossche binnenstad ook het thuis is én blijft van jonge, creatieve en ondernemende mensen. Bouw 
betaalbare huur- en koopwoningen, verruim de woonvoorschriften. Creëer ruimte voor hun bedrijfjes, ateliers 
en vernieuwende concepten. Bied ruim baan voor cultuur in alle vormen. Maak de creativiteit zichtbaar, laat 
zien dat deze huiskamer van de stad elke dag en nacht bruist. De plannen voor het EKP-terrein zijn een 
kansrijke eerste stap – nu snel de vervolgstappen! 
Geef ’s-Hertogenbosch meer kleur; naast beschaafd pastel ook fluorescerend rood. Letterlijk, door nieuwe, 
kleinschalige initiatieven te faciliteren pal naast de historische panden en grootwinkelbedrijven. En door ruimte 
te maken voor nieuwe diversiteit, zoals op de Kop van ‘t Zand. Figuurlijk, door samenhang te creëren; tussen 
bedrijfsleven en onderwijs, sport en cultuur, bewoners van verschillende buurten. Door Bosschenaren in alle 
vormen en kleuren bij elkaar te brengen in ’hotspots’. 
 
Verbreed en verbind de stad. Voor een levendige binnenstad zijn natuurlijke verbindingen met de gebieden 
eromheen essentieel. Rek de grenzen op! Maak die dynamische rafelranden bereikbaar. Betrek het 
stationsgebied bij het centrum, ontsluit het EKP-terrein, maak het Paleiskwartier toegankelijker, benut de 
kracht van het NS Station als intercityknooppunt, leg een logische route aan naar de Kop van ’t Zand  
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(zoals in de eerste contouren van de Bossche Stadsdelta al prima wordt geschetst). Agenda’s op het gebied van 
omgeving, verkeer, toerisme en duurzaamheid moeten in samenhang worden vastgesteld en opgevolgd. Bedrijf 
geen incidentenpolitiek. Voorkom eilandjes en zorg dat een levendig en toegankelijk Bosch’ stadshart kan 
(blijven) groeien en aantrekkelijk blijft voor alle Bosschenaren en haar bezoekers. 
 
We leven in een prachtige gemeente, met mooie dorpen en een fantastische binnenstad. Maar om die stad 
fantastisch te houden, moeten we nu de juiste beslissingen nemen. Samen prioriteiten stellen en aan de slag. 
Niet wachten, maar vandaag nog kiezen voor jonger, completer en anders. Met z’n allen de schouders eronder! 
 
Onder invloed van de druk op de gemeentelijke begroting door de coronacrisis, ligt het nemen van snelle 
besluiten om budgettaire redenen op de loer. Gevaar is, dat bezuinigingsingrepen op korte termijn op lange 
termijn nieuwe (financiële) problemen veroorzaken. 
 
We roepen u met klem op, tot actie over te gaan en een visie met concrete stappen voor uitwerking vast te 
stellen. In dat licht verwijzen we ook naar de door de gemeenteraad aangenomen motie dd 8 november 2016, 
met betrekking tot de integrale update van het Actieplan Brede Binnenstad en naar het pamflet dat 
Centrummanagement reeds in 2018 aan u gepresenteerd heeft. 
 
Wij zijn graag partner om deze broodnodige ontwikkeling spoedig mede vorm te geven. We vragen om snelle 
en concrete vervolgstappen en het vastleggen van afspraken in een convenant met gemeente en 
binnenstadspartners. Hiervoor gaan wij graag op korte termijn met u om tafel. 
 
 
Met vriendelijke groet! 
 
Deze brief is een initiatief van Centrummanagement ’s-Hertogenbosch, waarin horeca, retail, culturele sector, 
ambulante handel, bewoners, vastgoedeigenaren en diverse ondernemers vertegenwoordigd zijn.  
 
De brief kwam tot stand dankzij de inspirerende bijdragen van een voorbereidingsgroep bestaande uit Carin 
van Berckel (communicatie- & marketingmanager), Staf Depla (zelfstandig bestuurder en strategisch adviseur), 
Henk Jagersma (stedelijk directeur Ruimte & Economie Gemeente Amsterdam) en Hans van Waayenburg (CEO 
Sogetti, lid Sociaal Economische Raad). 
 
De boodschap wordt onderschreven door: 
 
Bing Berendsen - Koninkrijk van Muziek | Marc Bozon - Hermes Netwerk | Ans Buys - Gastvrij ’s-Hertogenbosch 
(‘Blauwe Engelen’) | Bert Damen - Genootschap van het Oeteldonks Vaandel | John van Deursen - Van Deursen 
Vastgoed | Helga Gerritzen - Koninklijke Horeca Nederland - afd. ’s-Hertogenbosch | Stef van Goor - Centrale 
Vereniging voor de Ambulante Handel | John Groenewoud - Built to Build | Maarten de Gruyter - Boelens de 
Gruyter | Pastor F.T.H. Hoeks - Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch | Viktorien van Hulst - Theaterfestival 
Boulevard | Bob Hutten – Orangerie | Jos van Kessel - Koning Willem I College | Jaap Klink – Broed | Alex 
Kühne - Theater aan de Parade | Ton Kranenburg - Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch | Rein de 
Laat - VVV Noordoost-Brabant | Claudia Mennen - Brand Loyalty | Charles de Mooij - Het Noordbrabants 
Museum | Jan van der Putten - Verkadefabriek | Karin Rademaker - Hoteloverleg 's-Hertogenbosch e.o. | Timo 
de Rijk - Design Museum Den Bosch | Anton van de Rijt - Vereniging van Eigenaren | Paul Rüpp - Avans 
Hogeschool | ds J.E. Scheenstra - Protestante Gemeente ’s-Hertogenbosch | Nan van Schendel – Babel | José 
Schoormans - Bewoners Leefbare Binnenstad (BLB) | Mechtild Stultiens - Artishock Events | Jo Timmermans- 
Jheronimus Bosch Art Center | Theo Verbruggen – Mediaman | Kurt Verhees - Van den Udenhout | Kim 
Verstappen - Miss Gay Holland 2020 | Liza ten Westeneind & Dewi van Maaren - Dukebox 
 
 
cc Gemeenteraad 
cc Brabants Dagblad / DTV 


