
Notulen Politiek Café 04 oktober 2021.  

Aanwezig: VVD, D66, Bosch Belangen, Bossche Groenen, CDA, Gewoon 
Gedreven, Volt, Rosmalens Belang, 50 plus, SP. 
 

 
Notulen: Epko en Ella 

 

 

Namens de partijen zijn de volgende personen aanwezig 
 
1 Freek van Haren  VVD 
2 René van de Kerkhof  D66 
3 Roy Geers   Rosmalens Belang (RB) 
4 Will Vugs   SP 
5 Joep Gersjens   Bosch Belang (BB) 
6 Will Hoeben   De Bosche Groenen (DBG) 
7 Ingrid van Zwambacht CDA 
8 Sjef van Creij   Gewoon Gedreven (GG) 
9 Arjen van Silfhout  Volt 
10 Adriana Hernandez  50 plus 

 

Niet aanwezig   GroenLinks 
    PvdA 
    Leefbaar ’s-Hertogenbosch 
    PVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
In 2018 is een bestuursakkoord overeengekomen. 
Welke zaken zijn er tijdens deze bestuur periode bereikt ? 
Wat waren jullie successen die voor Nuland belangrijk waren? 

 

Nr 1 VVD Veel vrijwilligerswerk. 

Nr 2 D66 Zeker waren er successen, meer gebouwd, meer uitbreiding en inbreiding, Meer 
kunst zie aanwinst in Nuland. 

Nr 3 RB Realiseren bouw Pelgrimshoeve. 

Nr 4 SP Pelgrimshoeve is een voorbeeld hiervan, meer door Nulanders zelf gebouwd, 
zorgt voor doorstroom. Ook de huizen in de Dorpstraat en de uitbreiding van de 
Albert Heijn. 

Nr 5 BB Leefbaarheid vergroot, Denk aan veiligheidsscan, populatiegroei, meer 
woningen voor Nuland gerealiseerd, en zorg over criminaliteit en jeugd, 
drugsgebruik bij jeugd onder de loep genomen. 

Nr 6 DBG In ieder geval is Nuland en onderwerpen uit Nuland vaak besproken in de raad. 

Nr 7 CDA Leefbaarheid, Mobiliteit, waaronder Busvervoer Lijn 90, F59, Meeste succes bij 
tegenslag toch weer de dingen oppakken. Nu Heesch West idee fietstunnel. 
Opgepakt door GR ( Paul van Dijk ). 

Nr 8 GG Droogdok legaliseren was ons succes. 

Nr 9 Volt Verenigingsleven is erg belangrijk, sociale leefomgeving. Veel activiteit in de kern 

Nr 10 50+ Nuland is merkbaar de meest actieve Dorpsraad in onze gemeente. 

 

Algemene indruk is een positieve periode met bovengemiddeld veel ontwikkelingen.  

  



De verkiezingsplannen voor Nuland.  

 

Nr 4 SP Langer vooruitkijken zogezegd langere termijn, Bouwen op Oost een goed plan. 
Heesch West tot een goed einde brengen. 

Nr 1 VVD Woningen splitsen, mantelzorgwoningen, hoe kunnen we sneller bouwen. 

Nr 5 BB Voorzieningen behouden, Lijnen korter, regie terug naar de gemeente. Vervoer. 

Nr 6 DBG  OV oplossingen, Heesh West ontsluiting erg belangrijk, Meer sociale 
woningbouw. 

Nr 7 CDA Verenigingsleven erg belangrijk, en ruimte geven voor de vele vrijwilligers. 

Nr 8 GG  Sporthal upgraden! Verkeer Wolfsdijk  en Schotsheuvel ontlasten. Ontsluiting 
polder 

Nr 9 Volt Meer sociale huurwoningen, veiligheid voor fietsers en fietsbereikbaarheid. 

Nr 10 50+  Bouwen, en ouderen moeten veilig thuis kunnen wonen. 

Nr 2 D66 Vrijwilligers en verenigingsleven stimuleren en samenvoegen accommodaties en 
mogelijk verenigingen. 

Nr 3 RB Sociale controle erg belangrijk in de openbare ruimte. Zorgen voor ontmoetings 
ruimte/plekken.  

 

Benieuwd wat in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. 
*  Doortrekken van Klompstraat.  
*  Bouwen op oost.  
*  Samenvoegen accommodaties.   
*  Ontsluiting Heesch West.  
*  Sporthal upgraden.  
 
 
 
  

 

 

 

 

 



Wonen:   Nuland groeit naar 5300 inwoners. 
Inmiddels raken de inbreidingsplannen uitgeput. Toekomst wonen? 
Uitbreiding:  
*  Verplaatsen sportpark,  
*   Hoek Singel / Loonsestraat geheel woningbouw.  
*   Planning  ? 
 
Nr 10 50+ Voor uitbreidingsplannen, maar de leefbaarheid staat voorop. Lastig is dat wij 
geen regie hebben op wat er gebouwd gaat worden. 

Nr 9 Volt Nog breder kijken naar wonen, verbindingen leggen, niet alleen voor 
Nulanders. 

Nr 8 GG Vooral geleidelijke groei. Niet in één keer een complete wijk, maar wel gestage 
groei, overleg met clubs over samen gaan en de Gebiedsvisie is belangrijk. 

Nr 7 CDA Waar leggen we het balletje neer? Demografische ontwikkeling hoe in te 
vullen. 

Nr 6 DBG Uitbreiding ja, Nuland kan groeien. Biodiversiteit en Natuur belangrijk!  

Nr 5 BB Draagvlak Inwoners Nuland voorop, maak plannen met juiste mensen voorop. 
Als men in de coalitie komt gaan ze zeker iets met de uitbreidingsplannen 
doen. Navraag doen bij o.a. Mooiland naar de hoeveelheid inschrijvingen in 
Nuland. 

Nr 4 SP Weinig koophuizen in Nuland. Vooral dure woningen door veel overbieding, 
denk aan de jongeren. CPO voor jongeren. 

Nr 3 RB Goed kijken naar de toekomst en leefbaarheid van het dorp, meer 
voorzieningen meer inwoners. Doorstroming. Kijken naar de woonvraag van 
nu, bijv Mantelzorg in de achtertuin. Gemeenteraad moet ermee aan de slag. 
Uitbreiding vooral in kwaliteit, niet in kwantiteit. 

Nr 2 D66 Betaalbare woningen. Nulanders eerst, Mooiland doet weer mee. Bouwen voor 
de juiste groepen. Sociale huurwoningen voor groepen die net te veel 
verdienen. De woningbouwcoöperaties mogen ook weer bouwen voor deze 
groepen. Slimme oplossingen voor een sportpark, denk ook aan kinderopvang 
tijdens het sporten. 

Nr 1 VVD Geen Stadse uitbreiding, Nuland hoeft geen grote Wielen te worden. Dus 
kleinschalige uitbreiding 

 
Benieuwd wat in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. 
* Mantelzorgwoningen.  
*  Mooiland bouwen voor middenhuur.  
* Wie maakt de plannen ?  
*  Sportpark verplaatsen.  



 
Openbaar vervoer. 

Het wordt alleen maar minder.  

 161  van buurtbus naar Arriva en opgeheven.  

 90  ‘s-avonds en in de weekenden afgeschaald.  
Lightrail  het optimale  alternatief.   

 

 

Nr 5 BB Opnieuw in gesprek gaan met de provincie. Bestuurlijk overleg 

Nr 6 DBG Kernen blijven ontsluiten, investeren in afritten, fietsen stimuleren, Lightrail, 
minder auto's. Investeren in OV, desnoods als lokale overheid zelf organiseren. 

Nr 7 CDA Problemen niet opgelost met Lightrail economisch waarschijnlijk niet haalbaar. 
Kijken naar korte termijn oplossing. 

Nr 8 GG Arriva bepaalt, Weinig verwachting van een LightRail, Samenwerking met de 
Provincie. Buslijn aanpassen naar de noordzijde van de A59, langs Mariaoord, 
Cello en St. Jozefoord. 

Nr 9 Volt Sceptisch over Light Rail, maar wel voorstander Beter OV, Mobiliteit verbeteren. 

Nr 10 50+ Maak echte haalbare plannen! Betaalbaar en uitvoerbaar, Automaatje. 

Nr 1 VVD Nulanders moeten wel in het OV stappen. Dat is nu niet voldoende het geval. Geld 
steken in OV. 

Nr 2 D66 Er zijn geen alternatieven, extra middelen? Deel auto's en deel scooters. Lightrail 
is een realistische optie. De Buslijn moet zo snel mogelijk terug. 

Nr 3 RB Bus als openbaar vervoer is niet toekomst bestendig. Zoek alternatieven. 
Deelauto/scooter. Lightrail. 

Nr 4 SP Nu zijn de buslijnen een verdien model, zoek alternatieven. Gemeente zelf OV 
regelen en bekostigen.  

 

Benieuwd wat in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. 
*  Alternatieven voor lijnen van Arriva.  
*  Lightrail van Oss naar ’s-Hertogenbosch. 
 

 

 

 



Voorzieningen. 

Wens van Nuland bij overgang naar den Bosch was uitbreiding binnensport 
accommodatie. 
Bewegen is cruciaal.  
Huisartsen komen naar kom Nuland bij woon service gebied. 

 

Nr 5 BB Leefklimaat belangrijk, sportzaal Nuland in onze verkiezingsprogramma  
opgenomen. 

Nr 4 SP Betaalbaarheid sportzaal, laat ook groepen als KBO overdag de sporthal 
gebruiken, denk aan de rustige uren. 

Nr 3 RB Sport Stimuleren. Sportzaal combineren met verenigingen en school. 

Nr 2 D66 Sportzaal en school en opvang combineren 

Nr 1 VVD Investeren in sport. Voorzieningen stimuleren. 

Nr 10 50+ In beweging blijven, zowel als dorpsraad als verenigingen. Ik zie de kracht van het 
verenigingsleven. Blijven benadrukken van de noodzaak grotere sportzaal. 

Nr 9 Volt Sta voor bewegen! 

Nr 8 GG Sporthal Rosmalen Hazelaar inzetten voor Nuland, Samen optrekken met de 
Sportalliantie. 

Nr 7 CDA Leefbaarheid en voorzieningen op peil houden.  

Nr 6 BG Investeren in beweging. Je moet wel met een minuut of 10 bij de voorzieningen 
kunnen zijn. Voorzieningen behouden in de dorpen. 

 
 Benieuwd wat in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. 
*  Aanpassing huidige gymzaal  /  opschalen naar sportzaal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkeer- en veiligheid 

 
Nuland voelt zich veilig ( 8,2 ) echter: 
F59 allerlei aanbevelingen, niets meegedaan. 
Ontsluiting HW, goede voorstellen, nog geen gehoor. 
Snelheid (gedrag), doorn in het oog. 
 

 

Nr 7 CDA F 59 zie rapport ANWB er is geld beschikbaar voor aanpassingen. Ontsluiting 
Heesch-West middels fietstunnel. 

Nr 6 BG Heesch-West zonder op of afrit is wachten op ellende! Wij staan voor een 
breder onderzoek. Grotere aanpak. Op dit moment alleen. Misdaad 
aanpakken. Blijkbaar niet overal voorrang op de F59. 

Nr 8 GG F 59 blijkt nu alleen maar pleisters plakken oplapmiddelen gebruiken, nu goed 
doorpakken, het 1e oorspronkelijk plan was okee. Problematiek afritten 
Heesch-West moeten zeker opgepakt worden. 

Nr 9 Volt Leer van andere plekken waarom gaat het elders wel goed met fietsroute, bijv 
Eindhoven. Ontsluitingen in een groter verband bekijken. 

Nr 10 50+ Nuland zit straks bekneld tussen Molenpark in de Polder en Heesch-West. 

Nr 1 VVD TeamWork, Ontsluiting Heesch-West nog geen gehoor hierover, er wordt nog 
op de achtergrond aan gewerkt, aldus collega Hanneke Welten. Er wordt veel 
te snel gereden.  Meer Camera’s 

Nr 2 D66 Hardrijders zijn vaak de eigen mensen die de weg kennen. 
Telbord/snelheidsbord inzetten. Gedrag veranderen. F59 zo recht mogelijk 
maken. 

Nr 3 RB Op dit moment zit er veel energie in overleg en voorstellen. Onderzoek naar A2 
en studie Oostelijke landweg. Gemeente beter ontsluiten. 

Nr 4 SP  Zorg voor een goede ontsluiting van het verkeer via zuidkant A 59. 

 

Benieuwd wat in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. 
*  Aandacht voor F59.  
*  Ontsluiting Heesch West ten zuiden van A59. 
*  Afslag A59  inleveren t.b.v.  ontsluiting HW.  
*  Meer camera’s.   
 


