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Den Bosch, 19 juni
Geachte leden,
Hierbij presenteren wij onze eerste politieke nieuwsbrief. Via dit medium willen we u
informeren en betrekken bij de politieke besluitvorming in de Raad en actuele politieke
discussies in onze stad. De andere reguliere nieuwsbrief zal veel meer ingaan op
activiteiten, agenda en ontwikkelingen in en rondom onze afdeling. We wensen u veel
leesplezier.
Deniz Özkanli, voorzitter PvdA ’s-Hertogenbosch

Corporaties, gemeente en huurders samen aan de slag met woonlasten.
De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich zorgen over de plannen van woningcorporatie Vestia om 182 sociale
huurwoningen in de Cipresstraat en omgeving in ’s-Hertogenbosch te gaan verkopen. Bij verkoop van deze sociale
huurwoningen kan er volgens de gemeente ’s-Hertogenbosch een ongewenste situatie ontstaan.
’s-Hertogenbosch kent al een toename van mensen met een laag inkomen, terwijl de voorraad in goedkope
huurwoningen terugloopt.
PvdA wethouder Jeroen Weyers: “Juist in deze tijd moeten we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk betaalbare
huurwoningen zijn. Daarom hebben we Vestia laten weten dat we grote problemen hebben met hun
verkoopplannen. We willen dat deze woningen beschikbaar blijven binnen de sociale huursector.”
Bewust Wonen en Werken in Boschveld
Op woensdag 21 mei 2014 is een samenwerkingscontract ondertekend voor de ontwikkeling van een duurzame
leefomgeving op de locatie tussen de Edisonstraat en Paardskerkhofweg. Wethouder Jeroen Weyers tekende
namens de gemeente 's-Hertogenbosch en de voorzitter en penningmeester tekenden namens de vereniging
'Bewust Wonen en Werken Boschveld'.
Het initiatief van de vereniging Bewust Wonen en Werken Boschveld komt voort uit het ‘Actieplan Wonen’ waarin
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een belangrijke plaats heeft. Ook op andere plekken in de stad
wordt gewerkt aan CPO initiatieven. Jeroen Weyers is groot voorstander van CPO: “Hiermee leg je
verantwoordelijkheid bij de vragende partij en krijgen bewoners maximale invloed op de inrichting van hun eigen
woning en woonomgeving.”
Meer informatie over de vereniging BWWB is te vinden op www.bewustwonenwerkenboschveld.nl
PvdA fractie enthousiast over plannen voor ‘De Heus’
De PvdA fractie heeft enthousiast gereageerd op de plannen voor het terrein De Heus. De gebouwen en het
terrein van mengvoederfabriek De Heus komen binnenkort vrij. Het College stelt college aan de gemeenteraad
voor deze bijzondere en unieke plek tijdelijk vrij te geven voor transformatie naar een culturele en creatieve
hotspot. Het gaat om een periode van tien jaar. De PvdA is groot voorstander van organische ontwikkeling en
diende eerder ook al een motie in met die strekking. Fractievoorzitter Lisette van der Swaluw is daarom blij met
dit voorstel dat inmiddels aangenomen is door vrijwel de volledige gemeenteraad.
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Bosch Winterparadijs
De PvdA (in de persoon van fractievoorzitter Lisette van der Swaluw) heeft zich verzet tegen opnieuw een forse
extra gemeentelijke bijdrage voor het Bosch Winterparadijs. Wij zijn blij met dit evenement, maar de bedoeling is
wel dat het op eigen kracht gaat draaien óf dat zodanig wordt geprogrammeerd dat er meer inkomsten en minder
kosten zijn. In het voorstel dat er ligt wordt daarover met geen woord gerept. Er gaat al geld uit de reguliere
middelen naar het Winterparadijs (25.000 euro uit het potje Citymarketing). De stichting krijgt ook 20.000 euro
van het Centrummanagement. Het verzoek was om dit en komend jaar nog eens 30.000 euro gemeentelijk geld
bij te plussen. Het geld voor 2015 is inmiddels geschrapt. Voor ons blijft staan dat het onduidelijk is waarom 2014
wel nodig is. De burgemeester heeft het voorstel teruggenomen. We praten er deze maand opnieuw over.

Jaarverslag en voorjaarsnota
Omdat volgend jaar de kernen Nuland en Vinkel bij Den Bosch komen, is besloten om een beleidsarme
voorjaarsnota te presenteren. Er waren wel wat voorstellen: extra subsidie voor het Noordbrabants Museum,
schoolbibliotheken ook voor het speciaal onderwijs en geld voor de Bach Cantate. De PvdA was het hier van harte
mee eens. We hebben de beleidsarme voorjaarsnota vooral aangegrepen om terug te blikken. En dan kunnen we
constateren dat de stad er nog steeds relatief goed voor staat: financieel, economisch, cultureel en op het gebied
van leefbaarheid, veiligheid en sport. Dit dankzij het feit – zo heeft fractievoorzitter Lisette van der Swaluw
betoogd – dat we jarenlang hebben geïnvesteerd in deze stad. Daar mogen we best trots op zijn, want dat is
onder meer te danken aan generaties PvdA-bestuurders. De tendens bij veel partijen is nu vooral: niets doen. En
dat is zorgelijk. Want stilstand is achteruitgang.

Kinderopvang
Naar aanleiding van het jaarverslag zijn ook wat zorgen opgetekend. Er was geld over in het budget voor
kinderopvang. Dat komt onder meer door strengere regels voor sociaal-medische indicaties. Het gaat dan vooral
om kinderen en ouders in kwetsbare gezinssituaties. Bijvoorbeeld daar waar sprake is van taalachterstand of van
psychische of medische problemen. De PvdA vindt kinderopvang goed voor de emancipatie voor (alleenstaande)
ouders en voor de educatie van vooral kwetsbare kinderen. Daarom hem wij een motie ingediend waarin we
hebben gevraagd om maatregelen waardoor meer (kwetsbare) kinderen naar de kinderopvang gaan. Deze motie
is met een ruime meerderheid aangenomen.
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