
De eerste 100 dagen: 1.400.000 stappen en ruim 100 gesprekken 

Horeca en Retail 
Na vele gesprekken met vertegenwoordigers van de horeca en de retail is een goed overzicht 
ontstaan van de huidige situatie in Den Bosch en ook een verwachting van de richting die we 
graag op willen gaan. Belangrijk te vermelden is dat er enerzijds sprake is van een grote mate 
van tevredenheid over de huidige status van de brede binnenstad. Anderzijds is men bijna 
unaniem van mening dat er wel wat stappen meten worden ondernomen naar de toekomst toe. 

Samenwerking met alle ondernemers in de binnenstad om tot een gezamenlijke visie te komen 
en eensgezind op te trekken met de gemeente staat hoog op de wensen lijst. Daarnaast moet er 
wat gedaan worden aan de kwaliteit van de ruimtelijke ordening: de stad is ‘groezelig’ 
geworden. Ook deelt men de zorg omtrent de bereikbaarheid van de stad, de 
parkeerfaciliteiten naar de toekomst toe en de toenemende druk van fietsers en scooters. 

 

EK petanque trekt veel bezoekers en zorgt daarnaast voor verbinding bij alle inwoners (boulen met de buren) 

Het ontbreken van een duidelijke visie voor de stad geeft veel onduidelijkheid. Wie of wat zijn 
wij nu? Cultuurstad van het zuiden, data stad, stad van de ontmoeting? Als je Den Bosch 
beschouwt als een warenhuis, dan is niet duidelijk wat er op het dak van het warenhuis staat, 
of wat er in de etalage moet staan.  
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Het ontbreken van een duidelijke visie voor de stad geeft veel onduidelijkheid. Wie of wat zijn 
wij nu? Cultuurstad van het zuiden, data stad, stad van de ontmoeting? 

Om hier vanuit binnenstadsmanagement een goede visie op te bouwen zal in september een 
concept plan van aanpak bij de diverse stakeholders worden gepresenteerd voor feedback en 
aanvulling. 

Grootwinkelbedrijf 

Onderdeel van het plan van aanpak is om te werken met dashboard voor de binnenstad. In dit 
dashboard moeten we direct kunnen zien hoe het centrum erbij staat t.ov. het plan en t.o.v. 
vergelijkbare steden in NL. Hiervoor is het ook nodig om inzicht te krijgen van de cijfers van 
de landelijke winkelketens. Om dit te realiseren is een eerste stap gemaakt met een 
afvaardiging van de winkelketens en een 16-tal grote steden. 

Bossche Zomernacht 2 september 

Wanneer de zinderende zomerhitte de stad verlaat, de stilte haar intreden wil doen, gaat het 
warme starthart van ’s-Hertogenbosch open! In de avond van 2 september, tot na middernacht, 
vindt de afsluiting van De Bossche Zomer plaats. De Bossche Zomernacht is dé perfecte 
afsluiter van jouw geweldige zomer voordat jouw schoolspullen weer bij elkaar wordt geraapt, 
de korte broek wordt vervangen door een pantalon en de sun-kissed-glow langzaam van je 
gezicht verdwijnt.  

Bossche winkeliers verwelkomen je tussen 20:00 en 23:00 van harte om ’s-nachts je slag te 
slaan voor de laatste mooie dagen. Je vakantiegeld al uitgegeven? Geen zorgen, op 
verschillende locaties in winkels en musea zijn pop-up podia waar je gratis tussen de 
strandstoelen kan kijken naar Bossche Parels: comedy, jazz, urban-art, kleinkunst, poëzie en 
meer!  

Om 23:30 sluit Theater Tol de nacht af! Net terug uit Mexico staan ze hier bij ons op de Markt 
en spelen ze hun unieke voorstelling ‘Pedaleando hacia el cielo’, een verbijsterend schouwspel 
waarbij de artiesten vooral boven het publiek spelen! Een niet te missen optreden, dat gratis 
toegankelijk is.  

 

Vastgoed 
VvE 
Samen met de VvE van de Bossche binnenstad is het initiatief genomen om een grote stap te 
nemen in de samenwerking van de vastgoedeigenaren van de brede binnenstad. Het middel 
om deze stap te nemen is het opzetten van een zogenaamde bedrijfsinvesteringszone ofwel een 
BiZ. 

Waarom een BiZ 
Overtuiging 

Den Bosch is één van de fijnste Binnensteden om te verblijven. In Nederland maar zeker ook 
in Europa. Het is aantrekkelijk in ruimtelijke kwaliteit maar ook in kwaliteit van 
aanbod.  Maar stilstand is achteruitgang. Willen we de (brede) binnenstad leefbaar en 
aantrekkelijk houden voor de (nabije) toekomst dan moet ook de kwaliteit van beleving 
omhoog. Leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Binnensteden is niet vanzelfsprekend. Er zijn 
tal van factoren die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid onder druk (blijven) zetten. We 
kunnen onszelf beter onder die druk uitspelen, maar dan moeten we de belangen beter gaan 
verenigen en publiek-private slagkracht ontwikkelen. De klokken gelijkzetten. Dat vraagt, aan 
iedereen met een belang, om verenigd mee te doen. Vastgoed is momenteel niet voldoende 
verenigd en de BIZ is een instrument om dat te realiseren. Een relatief bescheiden bijdrage per 
object per jaar zal ongetwijfeld niet de showstopper zijn. Het ontbreken van een plan en visie 
wel.   

Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder 
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Visie 

Er zijn tal van ontwikkelingen op het speelveld van stedelijke ontwikkelingen, maar de 
grootste zijn samen te vatten in drie domeinen: 

1. Er is een behoefte aan een grotere sociale cohesie. Een antwoord lijkt te liggen in de 
kleinschaligheid van gebieden. 15 Minuten stad concept (Burgemeester Hidalgo, Parijs) deelt 
de stad op in kleinere leefgebieden waar inwoners zich beter toe kunnen verhouden. Gebieden 
waar actief wordt gewerkt aan het betrekken van iedereen. 

2. Steden worden meer circulair, groener en gezonder. Veel van de huidige 
klimaatuitdagingen zijn op stedelijke schaal ontstaan. Zou het niet logisch zijn dat de 
oplossing ook van stedelijke schaal komt? De steden die hier voorop lopen begrijpen dat 
groene leefbare steden magneten zijn voor nieuw publiek en die oplossingen bedenken die 
beter zijn dan de bestaande situatie.  

3. Er is een digitale transformatie (in steden) wereldwijd gaande. Alles communiceert 
inmiddels op digitale wijze met alles. Dat kan veel brengen maar zorgt ook voor de nodige 
problemen en uitdagingen. Bij de oudere generatie (inwoners, bezoekers en ondernemers) die 
niet mee kunnen komen, maar ook verandering van het straatbeeld (bv: mobiliteit 
deelconcepten).  

Conclusie 

Er is maar één route. Verblijfskwaliteit en beleving. Als je als Binnenstad niet nadenkt over 
de verblijfskwaliteit van de stad werk je in de hand dat gebruikers er enkel nog functioneel 
komen. En je kunt nooit tegen de functionaliteit van online op. De verwachting is daarnaast 
dat er nog een behoorlijk effect van Corona staat de wachten wat zal leiden tot faillissementen 
wat zal resulteren in leegstand.   

We moeten dus samen gaan werken aan de leefbare en aantrekkelijke stad van de toekomst 
waar je graag fysiek wilt zijn en trots op bent. Het onderscheidende voordeel van fysiek is een 
combinatie de sociaal-menselijke interactie, een aantrekkelijk groen en duurzaam decor 
gecombineerd met een onzichtbare maar efficiënte digitale infrastructuur. 

Strategie 

Het constateren en roepen is niet voldoende. Een BiZ zou zich moeten verenigen om enerzijds 
zelf concreet actie te geven aan bovenstaande thema's en anderzijds om een 
verenigd gesprekspartner te kunnen zijn voor de Gemeente en de ondernemers. Dat zou 
kunnen via de volgende strategische lijnen voor de komende vier jaar. 

1. Ontwikkeling. Wat kunnen wij als verenigde vastgoedpartijen zelf initiëren? Kunnen we 
goede ideeën die bijdragen aan sociaal, groen en digitaal financieel ondersteunen? Kunnen we 
zelf ondernemend talent opkweken om ons vastgoed straks succesvol te gebruiken? 

2. Acquisitie. Zouden we tot een branchering in diverse gebieden kunnen komen. Kleur 
meegeven aan bepaalde gebieden en daarmee ook specifieke doelgroepen aantrekken? Kunnen 
we acquisitie inrichten met ambitie passend bij de branchering (ipv nagelstudio)   

3. Belangenbehartiging. Met verenigde krachten zijn we veel beter in staat om onze stem te 
doen gelden. Daarmee kunnen we concreet meepraten over beslissingen die ons raken. Niet 
meer afwachten wat Gemeente doet, maar zelf aanjagen en entameren.  

4. Promotie. Het is belangrijk dat nu er een overkoepelende marketingorganisatie is wij ook 
samenwerken en financieel bijdragen aan het nieuwe profiel van de stad waarmee de publiek-
private samenwerking ook echt vorm krijgt. 
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 Gemeente, onderwijs en cultuur 
Met de gemeente is de afgelopen weken een traject doorlopen om de sfeergebieden zoals deze 
zijn benoemd in de notitie Brede Binnenstad verder verdieping te geven zodat deze gebruikt 
kan worden voor een concrete invulling van het gebruik en de invulling van de diverse 
sfeergebieden.  
 

 
 
Tevens is de samenwerking opgestart met het Koning Willem I college en de Avans 
Hogeschool om de leerlingen directer kennis te laten maken met het ondernemerschap in het 
centrumgebied. Ook zal de samenwerking moeten resulteren in een grotere instroom van 
mensen in de arbeidsmarkt van de binnenstad. Hierover later meer. 
 
Door het veranderend gedrag van de consument door o.a. het gebruik van internet en social 
media, verandert ook de rol van de binnenstad. Van een plek om je goederen te kopen, Point 
of Sale, naar een plek om mensen te ontmoeten en om gezellig bezig te zijn, Point of 
Engagement. In dit veranderend gedrag speelt cultuur een belangrijke rol. Immers om een 
leuke tijd door te brengen in de binnenstad kan cultuur veel beleving brengen. De 
verblijfsduur neemt daardoor toe en zo ook de economische waarde van de binnenstad. 
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