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De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch bijeen op 12 november 2019 tijdens een raadsvergadering, 

gehoord de beraadslagingen tijdens de commissie Omgeving  over agendapunt concept begroting 

2020 

Motie; conceptbegroting 2020: persoonlijke gedoogconstructie huidige bewoners Dierenbos 

Constaterende dat; 

 Recreatieparken zoals Dierenbos in Vinkel primair bedoeld zijn voor recreëren, maar dat 

permanent wonen aan de orde is. 

 De gemeente om die reden, bewoners hierop heeft geattendeerd en actie onderneemt en 

ernaar streeft de functie van het park nl. recreatiepark, te herstellen. 

 Ook van belang is voor alle bewoners die op Dierenbos verblijven, dat er aan veiligheidseisen 

wordt voldaan en tegen overlast wordt opgetreden 

 Er de afgelopen jaren noch door de gemeenten (Nuland, Maasdonk, ’s-Hertogenbosch) noch 

door Libema is opgetreden tegen mensen die zich daar permanent vestigden 

 Het college op de informatieavond nogmaals heeft benadrukt dat het niet de bedoeling is om 

mensen op straat te zetten 

 Het naar inschatting ruim 200 bewoners betreft, waarvan een deel de pensioengerechtigde 

leeftijd al heeft bereikt  

 De vraag naar woningen in ’s-Hertogenbosch hoog is en het voor de  ruim 200 bewoners dus 

niet eenvoudig is om een andere woning te vinden 

 Het college ernaar streeft om via maatwerk tot een oplossing van de problematiek te komen 

Spreekt uit dat:  

 Het in ieders belang is dat er snel duidelijkheid is voor de huidige permanente bewoners van 

Dierenbos  

 Het park terug moet naar de recreatieve doeleinden en dat de permanente bewoning 

afgebouwd wordt 

 Het verlenen van een persoonlijke gedoogbeschikking voor de huidige permanente bewoners 

van Dierenbos hierbij een optie kan zijn  



 Libema, als beheerder van het park, (mede)verantwoordelijk is voor een veilige omgeving 

voor de bewoners.   

Verzoekt het College; 

1. Een persoonlijke gedoogbeschikking af te geven aan de bewoners die op 1 januari 2019 

ingeschreven staan op Dierenbos en in de gemeentelijke basisadministratie;  

2. Geen andere permanente bewoning meer toe te staan, waardoor er een uitsterfconstructie 

ontstaat 

 

3. Het beoogde handhavingstraject betreffende de bouwkundige staat en veiligheidsaspecten 

van de chalets aan te gaan 

4. Met Libema afspraken te maken over het waarborgen van een veilige omgeving voor de 

bewoners.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Hanneke Welten     namens de VVD 

Paul Kagie                namens Leefbaar ’s-Hertogenbosch 

Guido Smeets          namens Rosmalens belang 

Geert Verbruggen   namens D66 

Rene Vonk  namens GroenLinks 

Alexander van Hattem namens PVV 

Sjef van Creij  namens gewoon ge-DREVEN 

Cecile Visscher  namens SP 

Judith Hendrickx namens De Bossche Groenen 

Freek van Genugten namens CDA 

Paul van der Krabben namens Bosch Belang 

 


