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Verkiezingsprogramma 
 

 
CDA ’s-Hertogenbosch 

 

Beste Kiezers van onze gemeente ’s-Hertogenbosch, 
 
We mogen trots zijn op onze gemeente, opgebouwd uit sterke dorpen en sterke wijken. SAMEN gaan we voor onze gezamenlijke toek omst. 
 

Onze gemeente verdient een goed en betrouwbaar bestuur. Om te zorgen dat u fijn kunt blijven wonen, werken en oud kunt worden. In een gemeente wa ar 
SAMEN heel gewoon is. Jong én oud, scholier en senior, werkende, mantelzorger en vrijwilliger. Waar dagelijks fileleed wordt bestreden. Met slimme 
oplossingen dicht bij huis. Waar bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Maar wel sociaal. Met veel werkgelegenheid.  
 

Absolute prioriteit voor ons is het veiliger maken van uw wijk en buurt. Voor populisme en onfatsoenlijk gedrag is daarbij geen plaats. Ook niet voor 
criminaliteit. Op school moet het veilig zijn. Offline en ook online met sociale media. Dat kunnen we alleen maar SAMEN: scho ol én ouders.  
 

Onze sociale prioriteit is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We gaan uit van wat mensen wél kunnen. En dat zonder een mantelzorgboete en 
bureaucra�e én met een robuust armoedebeleid. De strijd tegen eenzaamheid ze�en we onverminderd voort. “Ee n leven lang leren” is gewoon voor 
iedereen bereikbaar. En laten we alstublie� de samenleving veel eenvoudiger maken. Kan niet? Ja, dat kan wel! Een samenlevin g die voor iedereen, van alle 
lee�ijden, begrijpelijk en toegankelijk is.  
 

Bij woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling moeten we onze kansen zien en grijpen. Waarom 10 jaar wachten met de herontwikkeling van de Tramkade en 
de Kop van ‘t Zand óf op nieuwe woningen? Het is �jd om door te pakken. 
 

Het CDA - als grootste landelijke lokale par�j - zet zich hiervoor in. Met onze Provinciale Statenleden in Brabant. En onze Bossche Kamerleden in Den Haag. 
Een stevige lobby, voor u en onze samenleving. Het CDA staat voor een betrouwbare overheid �jdens én na de crisis.  
Populisme biedt echt geen oplossing. In onze gemeente mogen we gelukkig trots zijn op onze gastvrijheid en sociaal beleid.  
Ruimhar�g voor wie het echt nodig hee�. Dat ze�en we voort. SAMEN met u!  
 

Ons team staat klaar voor de verkiezingen. Voor onze gemeente. In ’s -Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland, Vinkel, Empel,  
Engelen, Kruisstraat, Orthen en alle andere prach�ge wijken en buurten. Om aan de slag te gaan voor u.  
 
Namens Team CDA ’s-Hertogenbosch,  
Huib van Olden, Lijs�rekker.  
 

 

vóór de toekomst!  
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Waarden en Tradi�e  

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

Alles wat we doen in onze stad en dorpen, doen we voor de 

toekomst. Voor onze eigen toekomst en die van onze kinderen. 

Onze waarden en normen gelden voor iedereen, maar zijn niet 

vrijblijvend. Verworven vrijheden worden begrensd door 

verantwoordelijkheid en respect voor elkaar. Het meegeven van 

waarden en ook tradities aan de huidige en toekomstige generaties 

is daarom van groot belang. 

Maatschappelijke Stage Respect voor Elkaar Vertrouwen in Verbinding 

Geweld en intoleran�e rich�ng mensen in een 
publieke func�e kan en mag niet gebeuren. Onze 
poli�eagenten, brandweerlieden en 
ambulancepersoneel verdienen respect. Mensen die 
zich toch misdragen worden hard aangepakt. 

Een samenleving ‘van ieder voor zich’ valt uit elkaar. 
Individuen, bedrijven, verenigingen en de poli�ek 
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
mensen te verbinden en polarisa�e tegen te gaan. 
  
 

Het CDA wil dat de maatschappelijke stage op alle 
middelbare scholen in ‘s-Hertogenbosch wordt 
ingevoerd. Daarnaast kiezen onze kinderen jaarlijks 
een nieuwe kinderburgemeester uit de leerlingen 
van de basisscholen.  

Bijzonder Onderwijs 

Mensen met Beperking Jong Geleerd… 

Geen Racisme en Discrimina�e  Vluchtelingen en Statushouders 

Het CDA blij� staan voor het bestaan en de 

bekos�ging van het bijzonder onderwijs. 
Het CDA gaat voor een humane opvang van 

vluchtelingen en snelle integra�e van 

statushouders. Zij worden gastvrij ontvangen, daar 

tegenover staat de verplich�ng om snel Nederlands 

te leren en mee te doen in de samenleving.  

‘s-Hertogenbosch is een tolerante gemeente. 

Racisme en discrimina�e pakken we hard aan. We 

zijn met trots een gastvrije Roze gemeente. Het 

overal doorvoeren van genderneutraliteit gaat ons 

te ver.  

Waarden en normen geven we door via de 

opvoeding thuis en onderwijs op school. Jongeren 

van 18 jaar krijgen van de Burgemeester informa�e 

over de rechten en plichten in onze democra�e. 

 

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met 
een beperking voeren we uit. Mensen met een 
beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in 
de samenleving, bijvoorbeeld door een 
toegankelijke openbare ruimte.   

We gaan werken met een Top 100-lijst voor 
mogelijke criminelen. Samen met de poli�e en zorg  
grijpen we vroeg in op de levens van mensen die 
dreigen af te glijden in de criminaliteit. Om erger te 
voorkomen. 

Vroeg Aanpakken met Top 100  
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Veiligheid  

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Geweld, inbraak, 

overlast of onbeschoft gedrag horen in onze stad en dorpen niet 

thuis. Dat geldt ook voor drugs en bijbehorende crim inaliteit. Het is 

de taak van de gemeente hier adequaat tegen op te treden  samen 

met politie en justitie. Ook inwoners hebben een eigen 

verantwoordelijkheid en kunnen zelf een bijdrage leveren onze 

veiligheid. Zonder voor eigen rechter te spelen. Samen gaan we 

voor veiligheid , zichtbaar, online én in de wijk. Want veiligheid is 

geen hype, het is een overtuiging!  

Beschermen van onze Veiligheid  Eigen Verantwoordelijkheid  Aso-wet 

Het CDA ziet kansen om ini�a�even in wijken op het 
gebied van veiligheid en alertheid te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld een budget voor opleiden van 
buurtpreven�eteams en buurtvaders en -moeders.  

Onze stad gaat gemeentelijke handhavingstools 
tegen overlast maximaal inze�en,  zoals het 
invoeren van de aso-wet. In risicogebieden maken 
we gebruik van camera’s en gezichtsherkenning.  

Terrorisme komt steeds dichterbij. Op strategische 
plekken plaatsen we betonnen bloembakken en 
bankjes. Ook �jdens evenementen. Met de poli�e 
grijpen we vroeg�jdig in bij verdenkingen van 
extremisme. 

Extra Wijk-toezichthouder 

Tegen Drugs Jong geleerd… 

Tegen Ondermijnende Criminaliteit Veiligheidsagenda per Wijk 

Naast de wijkagent stelt de gemeente voor iedere 

wijk een apart wijk-toezichthouder aan om de 

veiligheid in de buurt (nog meer) te garanderen. 

Het samen met inwoners opstellen en uitvoeren van 

een ‘veiligheidsagenda’ per wijk om hu�erigheid en 

onveiligheid lik-op-stuk tegen te gaan. Iedere wijk 

moet ‘schoon, heel en veilig’ zijn. 

Het investeren in mankracht, naast de regionale 

Taskforce, om resoluut te kunnen optreden tegen 

ondermijnende criminaliteit en drugscriminelen.  

Alle Bossche kinderen krijgen een EHBO-cursus én 

voorlich�ng over (online) veiligheid om bijvoorbeeld 

de gevaren en impact van social media te leren. 

Wij helpen drugsslachtoffers. Drugs zijn echt slecht 
voor je gezondheid. De wereld erachter is vaak 
crimineel. Wij pakken de overlast dus blijvend stevig 
aan en stemmen onze aanpak af met de andere 
Brabantse steden. 

Zichtbaarheid van de poli�e in de stad, maar zeker 
ook in wijken en dorpen. Om de veiligheid in de 
wijken te behouden wil het CDA zichtbaar blauw op 
straat en het verkorten van de aanrij�jden van de 
poli�e en hulpdiensten.  
 

Zichtbaar Blauw op Straat  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Armoede en Zorg 

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een 

vangnet. Voor mensen in kwetsbare situaties zoals werkloosheid, 

ziekte, beperking, dakloosheid en bij schulden. We noemen dit sociale 

gerechtigheid. Het CDA ziet dat het vangnet in ’s -Hertogenbosch      

niet alleen vanuit de gemeente komt. Gelukkig maar. Veel 

verschillende (vrijwilligers) organisaties zetten zich in om het vangnet 

te bieden en te verstevigen. Solidariteit is voor het CDA een belangrijk 

goed. Veel van deze organisaties - die als een vliegwiel werken binnen 

het sociaal domein - ontvangen subsidies. Hierop mag van het CDA 

niet bezuinigd worden.  

Steun voor Mantelzorgers Strijd tegen Eenzaamheid Jeugdzorg 

9% van de inwoners in onze stad en dorpen is 
eenzaam. Voor de strijd tegen eenzaamheid samen 
met onze partners, verenigingen en innova�eve 
sociale ondernemers, stellen we een extra budget 
van 100.000 euro per jaar vast. 

De wachtlijsten in de Jeugdzorg worden naar 0 
gebracht door harde afspraken met de 
jeugdzorgaanbieders. Hiervoor worden voldoende 
middelen ter beschikking gesteld. 

Het aantal mantelzorgers s�jgt. Nu is 23% van onze 
inwoners mantelzorger. We ze�en de 
zorgcoöpera�e voort zonder inkomenscriterium, 
beperken de bureaucra�e en verbreden de 
mogelijkheid tot dagopvang en respijtzorg. 

Demen�e-vriendelijke Gemeente 

Geen mantelzorgboete Jong geleerd… 

Thuiszorg een Zekerheid Voorkomen van Kinderarmoede  

‘s-Hertogenbosch wordt een demen�evriendelijke 

gemeente. Dat betekent: aandacht voor mensen 

met demen�e, hun mantelzorgers en betrouwbare 

demen�ezorg. 

Geen kind mag in armoede opgroeien. We zorgen er 

als gemeente voor dat kinderen in armoede 

ondersteund worden bij het kunnen deelnemen aan 

sport inclusief zwemles, cultuur en onderwijs. 

Thuiszorg moet voor mensen een zekerheid zijn, 

met een bekende verzorgende, die óók �jd hee� 

voor een kop koffie en een gesprek. 

Om gezond leven te bevorderen plaatsen we op alle 

Bossche Basisscholen watertappunten samen met 

Brabant Water.  

De gemeente ondersteunt mensen ac�ef bij het 
vinden van werk én inkomen met de 
Par�cipa�ewet. Mensen die te maken krijgen met 
de mantelzorgboete, compenseren we. 

Een aanvraag voor de WMO wordt binnen één week 
behandeld. Indica�es worden zoveel mogelijk 
afgegeven voor meerdere jaren om bureaucra�e te 
voorkomen. Wachtlijsten gaan we tegen. 

Weg met Bureaucra�e 



  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

Werk en Economie 

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerl ijke economie 

betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed 

economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn 

talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook 

rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving.                  

Onze stad kent zo’n 13.000 bedrijven, waaronder  veel 

familiebedrijven  en ZZP’ers. Die zorgen gezamenlijk voor een kleine 

100.000 arbeidsplaatsen veel in de IT, dienstverlening en 

detailhandel. Dit leidt tot een  goed economisch klimaat voor onze 

stad en dorpen. We willen ondern emers stimuleren om te groeien 

én om te innoveren, want dat is de toekomst.  

Aanspreekpunt voor Ondernemers Snel Internet Overal Werkloosheid 

Goede internetverbinding, specifiek een 
glasvezelnetwerk, is noodzakelijk voor bijvoorbeeld 
ondernemers en bedrijven op bedrijventerreinen. In 
2022 is de gemeente ’s-Hertogenbosch incl. de 
buitengebieden aangesloten op supersnel internet. 

De economie trekt aan; veel mensen hebben nog 
geen baan. We ze�en in op omscholing naar 
veelgevraagde func�es, zoals ambachten, zorg-, 
data- en IT-gerelateerde beroepen. Met extra 
aandacht voor de groep 50-plussers.  
 

Om meer bedrijven en werk naar onze stad te 
trekken, organiseren we vanuit de gemeente een 
stevig accountmanagement. Dit is ook het 
aanspreekpunt voor ondernemers in de stad die 
zaken met gemeente willen doen. 

Agrifood en Energie 

Winkel�jden Jong Geleerd… 

Aantrekkelijke Woonstad Groots in Big Data  

’s-Hertogenbosch gaat investeren en verbinden in 

de innova�eve sectoren die in transi�e zijn, zoals 

Agrifood en Energie en maakt dit zichtbaar.  

 

Wie in ’s-Hertogenbosch datascience gestudeerd 

hee�, wordt ondersteund bij het starten van een 

bedrijf bijvoorbeeld door goedkope huur van 

bedrijfsruimte, én hee� perspec�ef op werk.  

Bedrijven kunnen las�g gespecialiseerde of (hoog) 

opgeleide medewerkers vinden in de regio. Het CDA 

zet in op het aantrekkelijk maken van de stad als 

woonstad voor gezinnen en afgestudeerden.  

Samenwerking van het Onderwijs (ROC, HBO en 

Universitair) met de Overheid en het Bedrijfsleven is 

cruciaal om studenten op te leiden voor de banen in 

de stad zoals de zorg, IT en techniek.  

Het gaan winkelen in de stad of in een 
winkelcentrum verandert snel. We zien veel ‘s�lle’ 
en hele drukke uren. We stemmen de winkel�jden 
daarop af, winkels kunnen op alle weekdagen open 
zijn tot 19.00 uur en op zaterdag tot 20.00 uur.  

Door het Jeroen Bosch jaar is de stad nog 
aantrekkelijker geworden voor toeristen. Dat willen 
we vasthouden en versterken door te investeren in 
evenementen, toeris�sche trekpleisters en 
meerdaags toerisme samen met de regio.  

Meer Toerisme 
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Sterke Dorpen en Wijken  

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

‘s-Hertogenbosch is een aaneenschakeling van schitterende 

dorpen en mooie wijken. Ieder dorp en elke wijk heeft zijn eigen 

samenstelling en behoeften. Het CDA begrijpt dat maatwerk 

vereist is op dorps- en wijkniveau. Als CDA is het ons ideaal dat de 

gemeenten mensen ruimte geeft om initiatieven te ontplooien in 

hun buurt. Met hulp van de gemeente als dat nodig is. Een 

gespreide verantwoordelijkheid dus.  

 

Nieuwbouw in Wijken en Dorpen Bereikbaarheid met OV Dorps-en Wijkbudge�en +  

Het CDA wil de bereikbaarheid en rij�jden van het 
lokaal openbaar vervoer verbeteren met 
(gemeentelijke) buurtbussen icm seniorenbussen, 
regiotaxi en ruime beschikbaarheid van OV fietsen. 
Dit in overleg met de professioneel vervoerder.  

De dorps- en wijkbudge�en werken goed. Als 
aanvulling hierop willen we ‘uren’ beschikbaar 
stellen vanuit onderhoudsbudge�en etc. die 
verdeeld kunnen worden over klussen in de 
openbare ruimte van de kernen. 

Voor een levendige wijk zijn de aanwezigheid van 
een supermarkt, een school en verenigingsleven 
cruciaal. Dit alles kan alleen bij voldoende inwoners. 
Wij ze�en stevig in op nieuwbouw van woningen, 
passend bij onze wijken en dorpen. 

Wijkagent én Toezichthouder  

Mul�func�onele Clubhuizen Trots op Eigen Karakter  

Buurthuizen Gra�s Winkelcentra in de Wijk 

Om de veiligheid in de wijken te behouden wil het 

CDA de wijkagent terug in elke wijk én een wijk-

toezichthouder.  

Het CDA investeert in levendige wijk- en 
buurtcentra. Winkelcentra die het niet redden en 
langdurig leegstaan kunnen een andere bestemming 
krijgen. 

 

Buurt- en gemeenschapshuizen zijn gra�s voor 

vrijwilligersac�viteiten. Beheer van de buurthuizen 

gebeurt door gemeenten en vrijwilligers samen, 

zoals het sleutelbeheer.  

Onze dorpen en wijken hebben hun eigen karakter, 

kenmerken en tradi�es. Daar zijn we trots op. Wij 

ondersteunen het handhaven van deze eigenheid 

door bijv. het ondersteunen van ac�viteiten.  

Het CDA ziet dat enkele voorzieningen in onze 
gemeente slim gebruikt worden in de “rus�ge 
uren”. Per wijk en dorp wordt een koppeling tussen 
deze voorzieningen én sociale behoe�en gelegd. 

Het CDA wil voorzieningen zoals brievenbussen, 
dependances van de gemeente en pinautomaten in 
dorpen en wijken behouden, óf terug laten keren. 
Daarbij moet ook maximaal gebruik gemaakt 
worden van innova�eve oplossingen. 

Voorzieningen Behouden 
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Onderwijs  

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan. 

Ieder kind verdient de mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke 

talenten te ontwikkelen. Deze talenten zijn heel verschillend en 

kunnen van speciaal tot universitair onderwijs worden ontplooid.  

Het is belangrijk dat scholen en instellingen maatwerk leveren 

zodat elk talent tot zijn recht komt. Een school moet daarnaast een 

veilige plek zijn om te leren én als ontmoetingsplek in wijk en dorp.  

 

Verkeersveiligheid Scholen  Onderwijs op Latere Lee�ijd Niet Roken op Schoolpleinen  

Onderwijs volgen op latere lee�ijd verbreedt de 
kansen op een baan. Dit s�muleren we door het 
mogelijk maken van omscholing, ook in de buurt.   

Per 2020 is roken op schoolpleinen verboden, de 
gemeente gaat daar streng op toezien.  Rondom de 
school wordt niet gerookt.  

De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen 
moet geborgd zijn, bijvoorbeeld door zebrapaden 
en verkeersaanpassingen bij oversteekplaatsen en 
op fietsroutes van en naar school. 

Jheronimus Academy of Data Science 

Investeren in Leraren Scholingslening 

Bibliotheek Samen naar School 

JADS is onze nieuwe universitaire big data school. 

De kennis vanuit JADS gebruiken we in de stad bijv. 

in pilots. Geïnteresseerden kunnen leren over Big 

data door laagdrempelige lezingen en cursussen.  

Kinderen gaan zoveel mogelijk naar het regulier 

onderwijs en krijgen daar begeleiding. Dit bevordert 

integra�e en par�cipa�e. Speciaal onderwijs is al�jd 

beschikbaar als het nodig is. 

Alle kinderen tot 18 jaar en alle mensen die 

ingeschreven staan als werkzoekend kunnen gra�s 

gebruik maken van de boek uitleen van de 

bibliotheek. 

De renteloze scholingslening ze�en we voort voor 

mensen die tot en met 120% van de bijstandsnorm 

zi�en en die willen investeren in onderwijs voor 

zichzelf en/of voor hun kinderen. 

Goed onderwijs wordt gegeven door goede en 
bevoegde leraren. Het CDA introduceert de Bossche 
Lerarenbeurs - naast de landelijke beurs - waardoor 
Bossche leraren hun vakbekwaamheden kunnen 
vergroten én bevoegd lesgeven. 

Tegenwoordig starten kinderen op de kleuterschool 
al met CITO-toetsen. Dit legt onnodige druk op 
kinderen. Voor het CDA is teveel toetsen niet goed, 
laat kinderen kind zijn. Toetsen zijn pas nodig als 
deze er écht toe doen. 

Laat Kinderen Kind Zijn 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

Energie en Groen 

 CDA ’s-Hertogenbosch 

 

De noodzaak om zuinig om te gaan met de wereld die we hebben 

en koesteren staat hoog op de maatschappelijke agenda. Wij 

willen de wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen . 

Dat heet Rentmeesterschap. Hierin zijn we ambitieus, want in 

2050 moet de stad Energieneutraal zijn. Dat betekent dat we 

evenveel energie opwekken, als dat we gebruiken. Daar zijn we 

nog lang niet. Daarom investeren we in de ‘reeds bekende’ schone 

energie, maar ook in nieuwe technie ken. We hebben nog veel 

stappen te zetten, samen , in onze stad en dorpen. 

 

Groen Wijkbudget Zonne-energie boven Windenergie Afval Bestaat Niet 

Het CDA kiest voor duurzame energie; met de 
voorkeur voor Zonne-energie, boven Windenergie.  
En voor zonnepanelen op daken, boven 
zonneweiden op de grond. Haalbare par�culiere 
ini�a�even kunnen steun krijgen van de gemeente. 

 
 

Afval scheiden we, vooraf thuis óf achteraf bij de 
Afvalstoffendienst. Papier wordt opgehaald óf door 
verenigingen óf door de gemeente. Uit ons eigen 
Bossche afval maken wij nieuwe energie. De 
afvalstoffenheffing is zo laag mogelijk.  

Om lokaal méér te kunnen doen wordt aan de wijk- 
en buurtbudge�en een duurzaamheidsdeel 
toegevoegd van 10.000 euro per jaar, voor 
collec�eve ini�a�even op energie en duurzaamheid. 

Duurzaamheidsleningen 

Het Goede Voorbeeld Jong Geleerd… 

Slim Bezorgen Draagvlak is essen�eel 

De gemeente stelt duurzaamheidsleningen 
beschikbaar en maakt het aantrekkelijk om 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zoals het 
leggen van zonnepanelen of aanbrengen van isola�e 
voor par�culieren aantrekkelijk te maken. 
 

Draagvlak vóóraf voor nieuwe 
duurzaamheidsprojecten is essen�eel. Daarbij 
kiezen we al�jd voor projecten die de betrokken 
wijk en bewoners ook een voordeel opleveren.   

 

Onze stad start in overleg met het bedrijfsleven een 
pilot om de bezorging van pakketjes door de 
verschillende postorderbedrijven te centraliseren.  
Dit maakt de stad schoner.   

 

Onze kinderen leren we dat we de aarde nodig 
hebben voor ons voedsel. Om verspilling tegen te 
gaan, starten we met moestuinen in de openbare 
ruimte, bij scholen en kinderdagverblijven. 
 

De gemeente hee� een voorbeeldfunc�e in het 
besparen van energie en recycling. Bijv. door LED-
verlich�ng te gebruiken in de openbare ruimte, door 
zonnepanelen op gemeentelijke panden én meer 
laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s. 

We herzien het groene beleid, om het Zuid Willems 
Park snel te kunnen aanleggen. Verder maken we 
onze wijken en dorpen groener en geven boeren 
ruime mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in 
agrarisch natuurbeheer.  

Ruimte voor Groen 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Wonen 

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

In totaal wonen er in verschillende samenstellingen, zo’n 68.000 

huishoudens in onze 14 wijken en dorpen. Dat vraagt om 

verschillende type woningen. Tot en met 2025 b ouwen we 

minstens 8.000 woningen . Met aandacht voor kwaliteit in alle 

prijsklassen. Dat is nodig want de huizenmarkt raakt op plekken 

oververhi t. Er is echter meer nodig om het wonen in                         

’s-Hertogenbosch aantrekkelijk te blijven houden. Dit betekent dat 

er geïnvesteerd moet worden in  de kwaliteit van de woningen , de 

woonomgeving  en de betaalbaarheid.  

Betaalbaar Wonen voor Iedereen Bouwen voor Gezinnen Leegstand als Kans 

Het CDA kiest voor bouw van huur- en 
koopwoningen voor gezinnen in een 
gezinsvriendelijke omgeving, met aandacht voor 
groen- en speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, 
kinderdagverblijven, kleine bedrijven aan huis. 

Leegstaande (kantoor- en winkel)panden bieden 
kansen voor toekoms�ge woningbouw (inbreiding) 
met daaraan gekoppelde woonbehoe�e . De 
gemeente is flexibeler in het �jdelijk aanpassen van 
de bestemming op panden.  

We bouwen minstens 8.000 betaalbare woningen 
voor iedereen, met maatwerk in de stad en dorpen, 
dat we laten aansluiten op de behoe�e van de 
(toekoms�ge) bewoners. Kleine huizen mogen ook. 

Doorstroom Huurhuizen 

Nieuwe Woonprojecten  Groene Wijken 

Parkeren in de Wijk Langer Thuis Wonen 

De doorstroom in huurhuizen moet verbeteren, 

door nieuwe woningen. Zodat er ook ruimte is voor 

mensen om in hun eigen wijk te wonen in  

betaalbare woningen.  

Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis 

wonen. Bij voorkeur in de eigen wijk. Het CDA wil de 

aanpassing van par�culiere woningen 

vereenvoudigen en de blijverslening introduceren.  

Bij goed wonen hoort voldoende 

parkeergelegenheid voor wijkbewoners. Betaald 

parkeren of vergunningen voeren we in wijken 

alleen in als de wijk daar in meerderheid vóór is. 

Wijken maken we groener, speeltuintjes ‘groeien’ 
mee met de wijk en worden geschikt gemaakt voor 
buitensporten zoals bootcamp en fitness. Eenmaal 
per jaar stellen we het water in de stad open voor 
de watersporten. 
 

Het CDA wil de Kop van ‘t Zand ontwikkelen als 
nieuwe aantrekkelijke loca�e voor wonen, in 
combina�e met cultuur, ondernemen en groen. 
Projecten als bijv. de Willemspoort en het oud KPN-
pand aan de Hervensebaan ze�en we door.  

De hypotheekrente is laag, maar het krijgen van een 

hypotheek is vaak las�g voor starters. De gemeente 

biedt daarom de Starterslening aan. 

Starterslening 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Senioren én Jongeren 

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

Ongeveer 17% van onze inwoners is ouder dan 65 jaar, in 2030 is 

dat 22%. De 65-plussers van nu zijn actief en leveren een 

belangrijke bijdrage aan de samenleving. Vroeg of laat krijgt 

iedereen te maken met de zorg. Voor senioren is het belangrijk dat 

de zorg  goed en dichtbij geregeld kan worden.  

Ongeveer 18,5% van onze inwoners is tussen de 15-29 jaar, in 2030 

daalt dat met 1%. Onze stad is soms ‘saai’ voor jongeren. We zien 

dat veel jongeren die in onze stad komen studeren niet veel verder 

komen dan het station. Het is een grote uitdaging om onze stad 

aantrekkelijk te houden jong én oud.  

Studentenkamers Genera�ewoningen Bewegen voor Senioren 

Met name in de buitengebieden is veel behoe�e 
aan genera�ewoningen. Datzelfde geldt voor zgn. 
‘rugzak- of kangaroewoningen’. Het CDA wil 
gemeentelijke regelgeving eenvoudig maken zodat 
deze vorm van zorg verlenen mogelijk wordt. 

Het bewegen voor senioren s�muleren wij in de wijk 
en met speciale cursussen en aanbiedingen bij 
sportverenigingen en de sportallian�e. 

Het CDA gaat voor meer betaalbare kamers voor 
studenten bijvoorbeeld door �jdelijke bewoning van 
leegstaande gebouwen mogelijk te maken, 
combina�es met zorgwoningen voor senioren en 

meer wonen boven winkels in de Binnenstad. 

Ruimte voor Evenementen 

Bossche Dag Studentensociëteit 

Zorg Dichtbij Werk- en Studeerplekken 

Het CDA wil ruimte voor nieuwe evenementen en 

fes�vals voor jong en oud in onze stad en dorpen, 

inclusief het Paleiskwar�er en de Parade. Goed 

overleg met de buurt is daarbij een voorwaarde. 

Meer verbinding tussen onze onderwijsinstellingen 

én de stad maken we door stageplekken bij de 

gemeente en extra werk- en studeerplekken voor 

studenten in de binnenstad, bijv. in de Bibliotheek / 

Muzerije / Babel. 

Door de veranderingen in de zorg blijven senioren 

langer thuis wonen. We ze�en in op het behoud van  

voorzieningen in dorpen en wijken én op zorg 

dichtbij.  

In de binnenstad wordt een ruimte gezocht voor de 

studentensociëteit  voor de studenten- en 

studieverenigingen van Avans.   

’s-Hertogenbosch moet aantrekkelijker worden voor 
studenten, om hier te komen studeren, wonen en te 
blijven. Tijdens de introduc�eweken op HBO en 
MBO organiseren we een Bossche Dag waarop 
studenten kennis maken met de stad. 

Het CDA is tegen het leenstelsel voor studenten. Het 

verhoogt de drempel om te gaan studeren én leidt 

tot het starten op de arbeidsmarkt met een grote 

schuld. 

Tegen Leenstelsel  
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De bereikbaarheid van onze stad blijft van groot belang : met de 

fiets, met de auto, te  voet en met het openbaar vervoer. Het 

verkeer moet ook veilig zijn voor jong en oud. De wijze waarop we 

ons vervoeren verandert en wordt steeds innovatiever. 

Ondertussen zien we een zware druk op onze snelwegen en de 

wegen om stad of dorp in - en uit te ko men.                                    

(Betaald) parkeren in de verschillende wijken voeren we alleen in 

als de wijk daar vóór is. Parkeer-wachtlijsten bijvoorbeeld in de 

Binnenstad verkorten we door meer parkeerplekken voor 

bewoners in de stad én parkere n voor bezoekers aan de randen. 

Te Hard Rijden Aanpakken  Geen files in de Wijken Verkeersveiligheid Fietspaden  

De ontslui�ng van onze dorpen en wijken moet 
goed zijn. In de file staan in de wijk gaan we tegen. 
We investeren in goede verkeersdoorstroming  in 
bijv. de Groote Wielen en gaan �jdig voor een op- 
en afrit bij Heesch West om overlast te voorkomen.  

Verkeersveiligheid op de fietspaden verbeteren, 
bijvoorbeeld door het afschaffen van de ‘twee 
rich�ngs-rotondes’, het klaarmaken van onze 
fietspaden voor de snelle elektrische fietsen en het 
verbeteren van de verkeersveiligheid op de F59. 

Te hard rijden en hu�erig rijgedrag gaan we tegen 
door te investeren in snelheidsbeperkingen in 
wijken zoals drempels bijvoorbeeld op de Oude 
Baan in Rosmalen en de Burgemeester 
Godschalxstraat in Empel. 

Maximumsnelheid Aanpassen  

Gevaarlijk Stoffen op het Spoor Meer Fietsen 

Openbaar en Nieuw Vervoer Parkeertarieven 

De maximumsnelheid en wegen aanpassen op een 

aantal plaatsen, zoals het verhogen van de snelheid 

op de Bruistensingel en Zandzuigerstraat van 50 km 

naar 70 km. 

Gra�s parkeren voor Mantelzorgers en Vrijwilligers 

met een speciale parkeervergunning. De algemene 

tarieven voor betaald parkeren op de transferia, 

parkeergarages en op straat verhogen we niet.  

Openbaar Vervoer moet een volwaardig alterna�ef 

zijn voor de auto in onze stad en dorpen.  Daarnaast 

geven we ruim baan voor nieuw vervoer zoals de 

deel- of buurtauto en andere ini�a�even.  

Fietsen moet aantrekkelijker worden, bijv. door OV 

fietsen op alle NS sta�ons en enkele bussta�ons om 

het OV systeem meer sluitend te maken én een 

extra bewaakte fietsenstalling in de Binnenstad.  

Vervoer gevaarlijke stoffen en de vele 
goederentreinen over het spoor zijn een doorn in 
het oog. De gemeente moet blijven lobbyen voor 
het beperken van dit vervoer.  

De Binnenstad wordt op onderdelen verkeersluw en 

meer geschikt voor voetgangers bijvoorbeeld bij het 

St. Jansbolwerk. Tegen asociaal rijgedrag  plaatsen 

we toegangspoortjes; alléén voor bewoners. 

Verkeersluwe Binnenstad  

Verkeer en Bereikbaarheid 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sport en Cultuur 
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Het CDA wil de culturele voorzieningen in ‘s -Hertogenbosch in 

stand houden. Niet alleen cultuur van professionals, maar ook van 

amateur kunstenaars. Het CDA staat voor goede sportfaciliteiten 

voor elke sport en voldoende recreatiemogelijkheden in onze stad 

en dorpen.  Want een gezonde leefstijl is van levensbelang. Het 

cultuur - en sportaanbod in ’s-Hertogenbosch richt zich op alle 

groepen in de samenleving. Dat vraagt om goede voorzieningen.  

Op sport en cultuur bezuinigen we daarom ook niet.  

 

 

nodig, zijn goed in staat om 

 

Investeren in Amateurkunst Bibliotheek, Muzerije en Babel Theater aan de Parade 

Er komt één innova�eve organisa�e voor 
cultuur(onderwijs) onder één direc�e, in combina�e 
met een ‘Huis van de Verenigingen’ waarin 
verenigingen gebruik kunnen maken van de 
(vergader)loca�es en faciliteiten. 

Het CDA wil een nieuw Theater aan de Parade, met 
één grote zaal van 1.000 stoelen en een 
mul�func�onele zaal, die kan dienen als huiskamer 
van de stad (o.a. Carnaval). De Cathrienkerk komt 
beschikbaar voor het Theater aan de Parade. 

Iedereen moet kunnen meedoen met onze 
harmonies, fanfares, koren, bands, toneel- en 
dansgroepen. Zonder hoge contribu�es. Wij 
investeren in muziekonderwijs op school/BSO én in 
nieuwe huisves�ng voor Exempel. 

Cultuurfondsen  

Nieuwe Ontwikkelingen Jong Geleerd… 

Vrijwilligers Sportcampus 

De verdeling van de fondsen voor cultuur wordt 

gehandhaafd. Naast Landelijke en Lokale cultuur 

hebben we  ruimte hebben voor nieuwe culturele 

ini�a�even in het pop-up fonds. 

We zien een ontwikkeling voor sportclubs en 

sportparken met meerdere sporten  tot een 

‘sportcampus’, nieuwe uitbreidingsplannen van 

clubs toetsen we hieraan. 

Verenigingen die een gebrek aan vrijwilligers 

hebben krijgen extra ondersteuning, bijv. advies en 

uitwisseling van ideeën tussen clubs; goede ideeën 

en samenwerking worden (financieel) beloond. 

 

We handhaven de jeugdsportsubsidie zodat iedere 

club meer jongeren kan laten sporten. Ook het 

jeugdspor�onds en jeugdcultuurfonds voor mensen 

in armoede handhaven we. 

De Tramkade is voor het CDA een nieuwe Culturele 
hotspot in de stad en krijgt de ruimte om zich verder 
te ontwikkelen. We schrijven een prijsvraag uit voor 
het ‘lelijkste pand van de stad’ en pakken dat              
- samen met de eigenaar - aan.  

Stevig en robuust monumentenbeleid, helpt de 

economie. Herbestemmen van monumenten is 

noodzaak, bijv. Paleis van Jus��e en historische 

herbouw van het Pearle-pand op de markt. 

Monumenten 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Financiële Paragraaf 

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

 
Algemeen Financieel Beleid 

· Zowel de jaarlijkse begro�ng als de meerjarenbegro�ng moeten sluitend zijn.  

· Structurele uitgaven moeten in beginsel door structurele inkomsten worden bekos�gd.  

· Met gesubsidieerde instellingen worden vooraf op basis van meetbare doelstellingen heldere budgetafspraken gemaakt over de ui t te voeren taken.  

· Grote trajecten worden aanbesteed - lokaal als het kan - en er wordt na een uitgebreide kostencalcula�e, zorgvuldig op toegezien dat de kosten 
beheersbaar blijven. 

 
Dekkingsvoorstellen 

· In het gemeentelijk takenpakket dient de gemeentelijke organisa�e door een produc�viteits - en efficiencyverbetering, een taakstelling van 1% per 
jaar in de capaciteit te realiseren. Dit betekent 4% in de komende collegeperiode van 4 jaar. Indien het takenpakket van de gemeente in de komende 
periode wijzigt, daalt of s�jgt de omvang navenant. 

· Alle gelden die de gemeente van het Rijk krijgt om aan de WMO en het Sociaal Domein te besteden, besteden wij ook aan deze domeinen. 

· Grote programma’s binnen de gemeente die ouder zijn dan 6 jaar worden opnieuw bekeken en beoordeeld.  

 
Belastingen 

· Lastens�jgingen voor de burgers en bedrijven worden zoveel mogelijk tegengegaan. Dit betekent dat hogere uitgaven of tekorten op de eerste plaats 
worden gedekt door nieuw voor oud, verbetering van de efficiency en besparingen in het eigen ambtenaren apparaat.  

· De hondenbelas�ng schaffen we af. 

· Het CDA kiest voor lastenverlich�ng voor het MKB. De OZB voor bedrijven moet omlaag rich�ng het gemiddelde van de Brabantse steden. De 
opbrengst van de Onroerende Zaak Belas�ng (OZB) voor bewoners blij� gelijk aan die van het jaar daarvoor ( rekening houdend met infla�e en 
uitbreiding).  

 

Het kasboekje van ’s-Hertogenbosch moet op orde zijn om te 

kunnen doen wat we willen doen. Dat is onze 

verantwoordelijkheid.  

Dat betekent dat we investeren in nieuwe zaken, zoals dat in het 

programma staat. Dat betekent ook keuzes maken. Daar lopen 

we als CDA niet voor weg. 
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