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Burgemeester Loeffplein op de schop
Sociale huurwoningen, een nieuwe gevel en grotere winkelruimten. Er staat veel op stapel bij het
Bossche centrumplein. Het plein tussen de Arena en Markt krijgt een ander aanzien. Dat geldt vooral
voor de hoge flat tegenover de Stoa waarin woningen, kantoren en winkels zijn gevestigd.
Projectontwikkelaar Tabermann gaat sinds 2016 na wat de mogelijkheden zijn. (Brabants Dagblad,
aantal keer gedeeld op Twitter, ±100 likes en positieve reacties op de Faceboopagina van
Stadsgezicht Den Bosch)

‘Het café als politieke pleisterplaats’
In het Brabants Dagblad een artikel over de kosten die door politieke partijen worden gemaakt in
horeca: ‘Veel politieke partijen spreken af in de kroeg, om bij te praten met de kiezer of sfeer te
kweken binnen de partij. Drankje, een bittergarnituur of een kleine maaltijd erbij. De rekening wordt
betaald door de gemeente, uiteindelijk door de belastingbetaler. Afgaande op de jaarlijkse
vergoedingen voor de fracties in de gemeenteraad zijn de verschillen enorm.’
Ook een stuk over declaraties binnen de partijen. Volgens het Brabants Dagblad staan er ook dit jaar
weer declaraties op de verschillende lijsten die de wenkbrauwen doen optrekken. Zo zou vertrekkend
VVD-raadslid Robert Janssen verschillende (studie)kosten maken voor deelnames aan een
Masterclass VVD. Bosch Belang heeft een adviseur die rekeningen stuurt: ruim 4500 euro.
(vanochtend in de krant, nog geen reacties online)
En verder:


De Bossche fracties van GroenLinks, D66 en Rosmalens Belang willen dat de gemeente het
goede voorbeeld moet geven als het gaat om natuurinclusief bouwen. De partijen willen dat
de gemeente o.a. aannemers en architecten stimuleert tot deze vorm van bouwen en dat
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natuurinclusief bouwen opgenomen wordt in het omgevingsplan. Volgens het college lopen
partijen vooruit op de omgevingswet. (DTV)


Dinsdagavond zwengelden De Bossche Groenen en Leefbaar ’s-Hertogenbosch de discussie
over de parkeergarages in de Bossche binnenstad opnieuw aan. Ze willen een einde
maken aan de files in de binnenstad en de luchtkwaliteit verbeteren door parkeergarages
Wolvenhoek en Sint-Josepstraat alleen nog maar te gebruiken voor binnenstadbewoners.
Beide partijen kregen er opnieuw de handen niet voor op elkaar. (Bd.nl)



De gemeente erkent dat ze nog geen beleid heeft als het gaat om snellaadstations voor
elektrische auto’s. Wel onderzoekt het stadsbestuur de mogelijkheid om snel te komen tot
één locatie waar auto’s in korte tijd worden opgeladen. Dat blijkt uit antwoorden van het
college van B&W aan GroenLinks. (DTV)



De eigenaar van het pand aan de Bossche Hinthamerstraat waar in februari eetcafé De
Meierijsche Kar voorgoed werd gesloten, verwacht dat binnenkort een bouwkundig
onderzoek start in het pand. (Bd.nl)



Het onderzoek naar vocht-, schimmel- en tochtproblemen in woningen in de Kruiskamp start
volgende week. Dat laat woningcorporatie Zayaz weten. Aanleiding van het onderzoek is het
zwartboek dat door bewoners werd samengesteld. Het boek werd met alle klachten uit de
buurt overhandigd aan de woningcorporatie. (DTV)



De Lambooybrug over de Zuid-Willemsvaart wordt in oktober twee weken voor gemotoriseerd
verkeer gesloten. (Bd.nl)



Ruim zestig ondernemers op het gebied van welzijn en gezondheid organiseren op 28 oktober
“De Gezonde Route Rosmalen”. Het is een primeur waarbij de zorg- en dienstverleners
willen laten zien dat ze ‘dichterbij zijn dan je denkt’. (DTV)



De beste koffie van Brabant komt uit Den Bosch. Koffiezaak Drab Coffee in de Kruisstraat is
de provinciewinnaar in de Misset Horeca Koffie top 100 van 2018. (DTV)



De allergrootste stoomlocomotief van Europa komt dit weekend naar Den Bosch.
(indebuurt.nl)



En verder op sociale media:

Bekijk de vlog hier.
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