
's-Hertogenbosch

Op 18 november 2019 organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch een 
informatiebijeenkomst met betrekking tot de horecavisie voor ondernemers, wijk- 
en bestuursraden. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig. Tijdens de avond werd 
de concept horecavisie in hoofdlijnen gepresenteerd door Hanneke Straver en Tom 
Draisma van de gemeente. Daarna was er ruimte voor discussie en het reageren 
op de concept visie door middel van het plakken van post-its op de diverse thema-
borden. Een greep uit de reacties:

18  november  2019

Beeldverslag bijeenkomst Horecavisie

Binnenstad
• Jongeren vroeger in de stad, bekende nieuwe concepten 

toevoegen op de Markt;
• Horeca in Citadel; 
• Levendigheid openbare ruimte versterken;
• Foodmarkt?
• Evenementen locatie Citadel;
• Studenten over de grens van het station trekken;
• Stevige groei, hippe havens?
• Enorm veel kansen, behoud ontstane karakter;
• Versterken lint Vughterstraat;
• Werken, ontmoeten, verblijven en samen creëren; 
• Positief dat er kansen komen. Hoe toetsen aan 

het beleid? Wordt er ook direct ruimte geboden in 

bestemmingsplan? Anders objectief toetsen.

Bedankt voor uw komst en input!
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Leefbaarheid en levendigheid en duurzaamheid
• Meer diversiteit in mogelijkheden ipv of 23 

of 24 uur; 
• Openingstijden zomerperiode;
• Wat zijn klachten en hoe kan gemeente 

‘koppelen’ tussen ondernemer en 
buurtklacht?

• Veel meer maatwerk terrassen buiten 
uitgaansgebied;

• Parade + Markt meer / beter benutten;
• Transformeren bovenverdieping naar 

wooneenheden, combi met verduurzamen;
• Natuurlijke momenten, concept verandering, 

nieuwe exploitant, groot onderhoud;
• Subsidies op advies en verduurzaming, 

leningen;
• Samen doen, Bossche energie coalitie voor 

horecaondernemers.

Terrassen
• Regels te dwingend, maatwerk gewenst;
• Andere terrasregels per cluster;
• Terras moet terras zijn en geen buitenkamer;
• Hoe geven we de Markt kleur? Groen en 

meer terras?
• Geen heaters toestaan (niet duurzaam).

Hoe verder?
De opbrengst van deze avond wordt betrokken 
bij het opstellen van de horecavisie. Deze wordt 
naar verwachting in maart 2020 geagendeerd 
voor de gemeenteraad.

Trafficlocaties en bedrijventerreinen
• Bedrijventerrein Empel ontbreekt 

op de kaart;
• Foodcourt ++;
• Één nieuw foodcourt of meer juist?
• Woonboulevard Balkweg 

grootschalige horeca +/- 1500 
m2 als aanvulling op het 
geheel, verlenging verblijfsduur, 
sociale veiligheid en verhoging 
aantrekkelijkheid;

• Ook drive restaurants. 

Parken, plassen, buitengebied, dorpen, 
wijken, buurten

• Horeca Zuiderpark.
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