
 

 

 

  13 april, week 15 

 
 

Even voorstellen… 

Ton Kranenburg, voorzitter 
Geen Bosschenaar maar wel groot fan van  ’s-

Hertogenbosch. Zesentwintig jaar geleden vanuit 

Amsterdam naar hier gekomen om wat centraler in 

het land te wonen als projectmanager voor La 

Place restaurants. Ik ben getrouwd met Marlies 

van Arkel en heb twee zoons die inmiddels de deur 

uit zijn. Na de La Place-periode twee jaar (1994-

1995) bedrijfsleider geweest van V&D hier in de 

stad en ook toen actief geweest als bestuurslid van 

Hartje. Vervolgens een 8-tal jaren als bedrijfsleider 

V&D Arnhem en filiaaldirecteur van de Bijenkorf in 

Arnhem en Eindhoven. In deze plaatsen tevens 

actief als vicevoorzitter van de 

ondernemersvereniging. In 2003 gestart als 

zelfstandig adviseur voor detailhandel en horeca in 

combinatie met de functie van 

binnenstadsmanager van de binnenstad van Arnhem. In 2007 met deze stad de titel 

“Beste Binnenstad” verkregen in navolging van ’s-Hertogenbosch die deze titel als eerste 

binnenstad in 2003 kreeg toegekend. In 2009 ben ik gestart als senior-projectmanager 

bij Polyground, bureau voor “Oplossingen voor stedelijke vraagstukken” in Eindhoven en 

onder andere betrokken geweest bij de installatie van de Collectieve Horeca Ontzegging 

in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. In 2012 terug naar de roots ( Hogere Hotelschool 

opleiding) en als zelfstandig ondernemer samen met een compagnon aan de slag gegaan 

in Stadshotel Jeroen naast het Jheronimus Bosch Art Center. Als gevolg van veranderde 

omstandigheden daar begin 2015 weer meer gestopt en op zoek gegaan naar een 

geschikt pand voor een klein hotel in onze binnenstad. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd 

in de opening maart 2017 van Boutique Hotel- B&B De Blauwe Pauw op Hinthamereinde 

13 (de voormalige huisartsen woning met praktijk). Naast het hotel wil ik me nu ook 

weer gaan inzetten voor de binnenstad en de daar actieve ondernemers. Een binnenstad 

is een gezamenlijk product van alle partijen die er werken, wonen en verblijven. Hartje 

’s-Hertogenbosch is als vertegenwoordiger van de ondernemers altijd een prominente 

partij geweest in de ontwikkeling van onze binnenstad. Het nieuwe bestuur wil zorgen 

dat dat zo blijft, samen met alle ondernemers en de overige belanghebbenden. Laat ons 

daarom weten wat u belangrijk vindt ( mail info@hartje.nu) en waar wij samen aan 

moeten werken om onze mooie binnenstad in de top 10 van Nederland te houden en nog 

trotser op ’s-Hertogenbosch te worden dan we nu al zijn.   

 



 

 

Website 
Andries Meulendijks en Stefan van Ham zijn druk bezig de website 

www.hartjeshertogenbosch.nl/ te optimaliseren 

 

Op de website zijn tot nu toe de volgende aanpassingen gedaan. 

• Agenda is ingevuld 

• Bestuur staat er op met foto http://www.hartjeshertogenbosch.nl/bestuur/ 

• Diverse polls (vul deze svp in) http://www.hartjeshertogenbosch.nl/poll01/ 

• Adresgegevens zijn uitgebreid met kvk nummer bankgegevens en BTW nummer 

• Er is een link geplaatst voor bezoekers van 's-Hertogenbosch naar wat er zoal te doen 

is 

• U kunt nieuwsberichten altijd teruglezen op 

http://www.hartjeshertogenbosch.nl/nieuwsberichten-2018/ 

 

De komende weken zal de website verder aangepast worden. 

 

Jazz in Duketown 
Evenals vorig jaar regelt Jazz in Duketown weer live jazzmuziek in de winkels. Hiervoor 

kun je je aanmelden door een mail te sturen naar info@soch.nl Vermeld duidelijk de 

naam van de winkel en het adres in deze mail. 

Per winkel zal dan ongeveer 20 minuten door 2 personen live muziek gespeeld worden. 

Vol=Vol, honorering op basis van binnenkomst 

Uiteraard zorgt de stichting Jazz in Duketown voor de promotie 

 

Koningsdag 
Tijdens Koningsdag zal de kinderrommelmarkt traditioneel plaatsvinden in de binnenstad. 

Middels borden (groen, je mag hier gaan zitten, rood, wij zijn open, de winkel 

vrijhouden) kunt u aangeven of er voor uw winkel plaats is voor de markt. Heeft u (nog) 

geen bord, deze kunt u ophalen bij 

• Bloemsierkunst Monique de Kleijn: Hinthamerstraat 136 

• Suitable: Schapenmarkt 18 

• Piet Zoomers: Kerkstraat 65 

• Biggles: Vughterstraat 64 

 

Alle activiteiten op deze dag staan op informatie Koningsdag   

Het kaartje geeft, in geel, een goed beeld waar de Kinderrommelmarkt plaatsvindt.  

 

Dus, zit u in dat gebied, geef duidelijk aan of zij voor uw pand kunnen 

plaatsnemen met de rode of groene kaart.  

 

http://www.hartjeshertogenbosch.nl/
http://www.hartjeshertogenbosch.nl/bestuur/
http://www.hartjeshertogenbosch.nl/poll01/
http://www.hartjeshertogenbosch.nl/nieuwsberichten-2018/
mailto:info@soch.nl
http://www.koningsdag27april.info/evenementen/koningsdag-den-bosch-2/


 
 

 

  
 

Wat mogen winkeliers op Koningsdag voor hun eigen winkel doen? 

  

Antwoord: 

• op Koningsdag gelden de normale regels voor uitstallingen, kramen e.d. 

• voor kinderen is er een vrijmarkt, hier wordt voor geen commerciële verkoop 

toegestaan, ook niet door winkeliers. Het is een feest, zonder commerciële 

bedoelingen 

• er mag dus geen detailhandel op de openbare weg plaatsvinden, óók niet voor de 

eigen winkel  

• verenigde ondernemers (bijvoorbeeld per straat) kunnen wél een vergunning voor 

een braderie aanvragen, net zoals dat op andere momenten in het jaar kan. In het 

verleden is dat ook wel gebeurd. De aanvraag van zo’n vergunning moet 8 tot 12 



weken van te voren gedaan worden. Voor komende Koningsdag is die termijn al 

verlopen 

 

Werkzaamheden Binnenstad 
Op dit moment werkt Van der Velden Rioleringsbeheer in opdracht van de gemeente op 

diverse locaties in de binnenstad. De werkzaamheden vinden plaats in de straten tussen 

de Hinthamerstraat en de Sint Josephstraat.  

 
Werkzaamheden 

De riolering wordt geïnspecteerd en gereinigd. Waar nodig voeren we reparaties uit. De 

rioolreparaties worden van binnenuit het riool uitgevoerd. De weg hoeven we voor deze 

werkzaamheden niet op te breken.  

 

Verkeershinder 

Op plekken waar verkeershinder ontstaat door de werkzaamheden, wordt het verkeer 

omgeleid door verkeersregelaars.  

 

Meer informatie 

Hebt u vragen, neemt u dan contact op met de heer J. Peeters, specialist uitvoering van 

de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via (073) 615 

51 55 of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘Riolering 

binnenstad’. 

 

Interessante sites 
• Ondernemersfonds : www.soch.nl 

http://www.soch.nl/


• Ondernemersloket: https://www.ondernemenindenbosch.nl 

• Evenementenkalender: https://www.s-

hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Stad/Evenementen/Evenementenk

alender_2018.pdf 

• Planning evenementen en werkzaamheden: http://s-

hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=e5ea631c7cf3406ea

87da0a4223c408b 

• Bent u de meest gastvrije ondernemer? Meld u dan nu aan op 

http://visitbrabant.m17.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=Gvzumt

fsdcpZszP&actId=256990&command=openhtml  

 

Alle weekberichten en interessante artikelen kunt u nalezen op www.hartje.nu 

 

 

Heeft u nieuws voor het weekbericht? Mail dan naar info@hartje.nu 
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