
 

 

 

 

 

Aan het College van B&W 

Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 28 januari 2022 
 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 71 RvO over ‘Makkelijker vergroenen’ 

 

Geacht college, 
 

In de gemeente gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Zowel de gemeentelijke organisatie als 

bedrijven, verenigingen en bewoners denken en doen vol op mee in het verbeteren van hun eigen 
omgeving. Vooral op het gebied van vergroening zijn er veel initiatieven. Dat lijkt een logische 

ontwikkeling. Groen in de directe leef- en werkomgeving biedt vele voordelen voor de gezondheid van 

mensen, biodiversiteit en het klimaat. Zeker de laatste jaren wordt, door de toenname van thuiswerken, 
groen in de directe nabijheid steeds meer gewaardeerd. 
 

D66 ziet dat de mensen in onze gemeente erg initiatiefrijk zijn. Mooie voorbeelden zijn struikroven, 

groene schoolpleinen, groene daken, geveltuinen, tiny forests in wijken, Graafse Akker, vergroening van 
boomspiegels, fauna torens, voedselbossen en zwerfafvalopruimacties. Sommige initiatieven worden 

ingebed en krijgen een plek in bijvoorbeeld de werkwijze van de gemeente en woningcorporaties, andere 
worden vooral in de praktijk gebracht door individuele en verenigde vrijwilligers. 

 

De vele initiatieven maken ’s-Hertogenbosch echt groener! De gemeente neemt haar 
verantwoordelijkheid en vervult hierin vele rollen, zoals facilitator, stimulator en uitvoerder. De gemeente 
staat ook open voor nieuwe ideeën. We worden echter ook benaderd door mensen die vastlopen in het 

realiseren van hun groene initiatief of de weg niet goed weten te vinden.  
 

D66 ziet kansen om dit te verbeteren. Enkele jaren geleden is het duurzame loket (Duurzaam 's-

Hertogenbosch | Den Bosch) geintroduceerd. Het digitale loket dat informeert en de manier om met de 

gemeente in contact te komen over duurzame initiatieven. Dit duurzame loket verdient meer permanente 
promotie, zodat mensen makkelijker de juiste weg weten te vinden. Daarnaast zijn niet alle duurzame 
ideeën in hokjes te plaatsen en is laagdrempelig contact van belang. We denken dan bijvoorbeeld aan het 
vergroenen van boomspiegels en het (her)planten van bomen. Niet elk initiatief vraagt om subsidie, maar 

soms is alleen afstemming over een locatie voldoende om bijvoorbeeld (ver)planten mogelijk te maken en 

het maaien van nieuwe planten te voorkomen. 
 

D66 wil het vergroenen van de eigen omgeving door inwoners, zo gemakkelijk mogelijk maken. Het 
duurzame loket kan daarbij een goed middel zijn. Maar onbekend, maakt onbemind. Vandaar dat onze 

fractie wil dat de gemeente het duurzame loket permanent onder de aandacht brengt van inwoners en 

ondernemers en zorgt voor vaste aanspreekpunten van het loket op wijk- en buurtniveau.  

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

 
1. Is het College het met D66 eens dat het duurzame loket een goed middel is om vergroenen in de 

wijk makkelijker te maken, maar dat dit loket nog onvoldoende gevonden wordt door onze 
inwoners en ondernemers? 

2. Is het College bereid om het duurzame loket op een permanente basis te promoten? Zodat het 

loket meer bekendheid krijgt en inwoners & ondernemers het loket gemakkelijker weten te 

vinden? 

https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam
https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam


3. Is het College het met ons eens dat vaste aanspreekpunten voor het duurzame loket op wijk- en 

buurtniveau een meerwaarde zijn voor gemakkelijker vergroenen van de wijken? En gaat u 

hiervoor aanspreekpunten binnen de gemeentelijke organisatie benoemen? 

 
 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de D66-fractie 

 
 

Geert Verbruggen 

Raadslid D66 ‘s-Hertogenbosch  


