
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch  
Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 71 RvO investering openbare ruimte 
 
Geacht College,  
 
Voor veel Bosschenaren begint ‘de gemeente’ zodra zij de eigen voordeur uitlopen. De straat 
in één van onze wijken of dorpen waar iemand woont, is het deel van de gemeente dat 
inwoners het vaakst zien en zich het snelst aan storen. Vragen als of er goed onderhouden 
groen is, de stoeptegels wel recht liggen of de straatverlichting gewoon werkt. Zeker in de 
coronajaren is het bewustzijn over de eigen buurt toegenomen. Terwijl de staat van de 
openbare ruimte in die jaren, door eerdere bezuinigingen, juist is verslechterd. In oudere 
stadwijken, zoals de Graafsewijk, de Kruiskamp en de Rompert wordt het basisniveau in onze 
ogen vaak niet gehaald. 
 
Bewoners in deze wijken wijzen ons op de groeiende problemen. Voorbeelden zijn kapotte 
bankjes, donkere plekken door onvoldoende straatverlichting en groene parkjes die als 
hondenpoepveld of parkeerplaats worden gebruikt. Daarnaast ontbreekt het in deze wijken 
aan groene sport- en speelplaatsen, terwijl we juist daar op willen investeren in het kader 
van een gezonde levensstijl. De Bossche VVD heeft hier al vaker aandacht voor gevraagd. 
Een goede buurt moet altijd schoon, groen én veilig zijn. We zijn dan ook blij en trots, dat de 
eerdere bezuinigingen op beheer van de openbare ruimte zijn teruggedraaid en de recente 
begroting een jaarlijkse verhoging van het onderhoudsbudget van € 1 miljoen kent. 
 
Met deze jaarlijkse middelen kan er weer in onze buurten worden geïnvesteerd, zolang dat 
geld maar juist wordt besteedt. Het is onze fractie echter op dit moment onduidelijk op 
welke wijze het college deze investering wil verdelen. Het bestuursakkoord benoemt dat 
buurtbewoners betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. Dit 
is cruciaal, want inwoners weten zelf het beste waar de problemen het grootst zijn. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de Bossche VVD dan ook de volgende vragen: 

1. Welke criteria hanteert het college bij de verdeling van € 1 miljoen extra onderhoud 
budget voor de openbare ruimte? Hoe worden de prioriteiten hiervoor gesteld? 

2. Welke andere gemeentelijke ambities, zoals ontmoeting, sport en spelen een rol in 
de verdeling van de investering? 

3. Waar wordt deze investering aan besteed? Bijvoorbeeld aan regulier onderhoud 
(basisniveau) of ook aan specifieke stadsvernieuwing- of verduurzamingsprojecten? 

4. Wat betekent dit nu voor de inwoners van de oudere stadswijken, zoals in Oost? 
5. Op welke manier wordt de bewoners betrokken bij de inrichting van de openbare 

ruimte voor hun buurt? Welke rol spelen de wijkmanagers hierbij? 
 
Namens de Bossche VVD, 
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