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Bestuurssamenstelling 

Het huidige bestuur is herkozen op de algemene ledenvergadering van 8 juli 2021 met als beleid: de 
voorzetting van de maatschappelijke, culturele en politieke activiteiten van de vereniging Knillis door 
regelmatig bijeenkomsten voor de leden en overige belangstellenden te organiseren.  In hde 
verslagjaren 2020 en 2022 hebben we nog steeds te maken gehad met de gevolgen van de corona-
pandemie, waardoor er een zware wijziging in het programma nodig bleef en er heel veel activiteiten 
online plaats moesten vinden.  

 
In memoriam: 
6 mei: Op 6 mei is Yaman Duran van ons heengegaan. Wij herinneren ons Yaman als een zeer 
betrokken lid en een voorbeeldig Bosschenaar. Hij was lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Bijeenkomsten: 
 
 
In het verslagjaar 2021 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 
28 januari: Online vergadering met en over de thema’s van Berckelstraat, VLV (drugsopvang) in 
Dungense polder en film 50 jaar Knillis. (met ook extern belangstellenden). 
 
9 februari: Buitengewone ledenvergadering (online): i.v.m. het neerleggen van het 
penningmeesterschap van de heer van Venrooij. 
 
25 februari: Online ledenvergadering met als thema: Woontorens Ijzeren Vrouw 

Felle kritiek op woontorens bij IJzeren Vrouw: ‘Het is hier geen New York’ 
DEN BOSCH - De drie woontorens die de gemeente Den Bosch wil laten bouwen bij de IJzeren 
Vrouw, vallen helemaal verkeerd bij Mat van Essen. ,,Het is veel te hoog. Het is veel te veel. 
En het is te massaal’’,  zegt deze voorzitter van de stichting IJzeren Bos die in 2007 zo’n 70 
bomen plantte in het Prins Hendrikpark dat rond de plas ligt. (bron: BD 080221)  

 
 
24 maart: Online vergadering met en over de thema’s; Woontorens IJzeren Vrouw en afsluiting van 
Berckelstraat en WOB-procedure: exploitatieoverzicht opgevraagd over de huisvesting van 
drugsverslaafden in de Dungense polder (VLV). (met ook extern belangstellenden) 
 
29 april: Online vergadering met en over de thema’s; De situatie rond het tweede deel van de 
Hinthamerstraat, hervatting van de Wonderbare Klim op St. Jan en stavaza WOB-procedure VLV. 
(met ook extern belangstellenden) 
 
27 mei; Online vergadering met en over de thema’s: WOB-procedure: exploitatie - overzicht 
opgevraagd over de huisvesting van drugsverslaafden in de Dungense polder is door college van 
BenW afgewezen. Vorige week brief hierover naar gemeenteraad (raadsleden) gestuurd. De 
drugsoverlast en de verkeerssituatie rond het tweede deel van de Hinthamerstraat. Project De 
Nieuwe Stad. (met ook extern belangstellenden) 
 
8 juli: Algemene Jaarvergadering in de Knillispoort. 
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23 september: Vergadering over het thema: Bedreigde Bossche Monumenten 
In het kort komt het erop neer dat de twee panden, waarop je vanuit de Knillispoort uitkijkt, het 
Regentenhuis en de Oude Apotheek, allebei Rijksmonumenten, nu eindelijk zullen worden 
gerestaureerd. Knillis heeft daar al meer dan 40 jaar voor gestreden.   Maar de voorstellen behelzen 
ook, dat er in die twee Rijksmonumenten ook horecabestemming kan komen. Is dat iets dat Knillis 
wil? Er zit toch al horeca in het voormalig Mariapaviljoen, dat voor reuring zorgt?! Verdient het 
Regentenhuis niet een meer waardige bestemming zoals het Zwanenbroedershuis? En zou de Oude 
Apotheek niet een mooi museum van de Gezondheidszorg door de Eeuwen kunnen zijn? Voorts zal 
er tussen die twee Rijksmonumenten een nieuw bouwblok komen, dat weinig historiserend wordt 
ingevuld. B&W vinden dat er al genoeg inspraak is geweest op deze plannen en vraagt de 
gemeenteraad toestemming om ze nu zonder verdere inspraakprocedures uit te voeren. 
 
28 oktober: Vergadering met en over de thema’s:  Bedrijventerrein Heesch West, Wonen, sporten en 
openbaar vervoer in Nuland, Jongerenwerk in Maaspoort – kwestie De Poort, Woontorens bij IJzeren 
Vrouw,  Herinrichting en restauraties rondom Herman Moerkerkpleintje, Verslaafdenopvang in 
Dungense Polder en Knillis-contacten met scholen en jongerenambassadeurs. 
 
27 november: Vergadering over de voortgang van hetgeen aan de orde was op de vergadering van 
28 oktober 
 

Nieuwsflits 2 april:  

Oproep tot een Ludieke actie: 
Knillis zal het initiatief nemen tot het opzetten van een ludieke actie, voor jong en oud, op en rond het 
water van de IJzeren Vrouw. Wij horen dan ook graag van jullie een aantal leuke ideeën om dit kleur 
bij te zetten. 
Woontorens IJzeren Vrouw 
Op de bijeenkomst van woensdag 24 maart hebben we een uitgebreid en inhoudelijk gesprek gehad 
met mensen van de stichting IJzeren Vrouw en enkele andere betrokkenen. Uit het gesprek zijn de 
volgende zaken naar voren gekomen.  

- Er is gekozen voor het bredere uitgangspunt; “Groene Long”  omdat dit een duidelijke 
koppeling heeft met het behoud van een gezond en groen woon- en leefklimaat in en rond het 
Prins Hendrikpark en gelet op ook de nieuwbouwplannen rondom station-oost.  

De stichting IJzeren Vrouw organiseert: 
- een handtekeningenactie voor een burgerinitiatief,  
- rondleidingen met publiek en externe deskundigen, 
- onderzoek naar de gebruiks- en bezoekersintensiteit met studenten van de HAS, 
- informatie naar wijkkrant en pers, 

Politiek: 
- Gewoon Gedreven zal in de gemeenteraad de benodigde informatie op vragen 
- Knillis zal andere politici benaderen voor draagvlak 

Herman Moerkerkpark 
Het bestuur is op donderdag 25 maart aanwezig geweest bij de openbare onlinevergadering van de 
welstandscommissie over de inrichting van het Herman Moerkerkpark. Dieske bleek niet te bestaan op 
de tekeningen en met hangjongeren had met eigenlijk ook geen rekening gehouden, bovendien lijkt er 
een brouwerij met terras te komen. Ook gaat er een stuk van de steiger af (minder plaats voor een 
buitenpodium). Knillis heeft ondanks dat er geen mondelinge vragen gesteld konden worden handig 
gebruik gemaakt van de chatmogelijkheid. Er is gevraagd waarom Dieske ontbrak, of men rekening 
had gehouden met het geluid van de wind in de lamellen op de te restaureren toren, hoe het probleem 
van de hangjongeren op te lossen en waarom een deel van de steiger wordt afgebroken.  Uit de 
verrassende antwoorden bleek dat Dieske blijft (men was het vergeten te tekenen), het windlawaai is 
en wordt onderzocht, het probleem van de hangjongeren lost men op met het terras van de brouwerij 
en het deel van de steiger moet weg zodat de toren van de waterpoort in het water staat. 
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Nieuwsflits 22 april: 

Op donderdag 22 april vinden van 9.30u tot 14.30 uur de opnames van de interviews met oud-
raadsleden van Knillis plaats voor de film t.b.v. 50 jaar Knillis op het Herman Moerkerkpleintje bij de 
Knillispoort. Belangstellenden zijn in kleine getale welkom op de set, maar wel met in achtneming van 
de corona-regels. Let op: De Knillispoort is nog steeds gesloten i.v.m. de corona-regels. 
Ledenvergadering: Op donderdag 29 april is om 20.00 uur, via Zoom, de online openbare 
ledenvergadering van Knillis , met als onderwerpen onder andere: 
- de situatie rond het tweede deel van de Hinthamerstraat, 
- hervatting van de Wonderbare Klim op St. Jan. 
Bij beide onderwerpen zullen ook externe belangstellenden worden uitgenodigd.  
De uitnodiging en de agenda met de link naar de zoom-sessie zult in de loop van de volgende week 
tegemoet kunnen zien 

Zorgen over papieren historie Den Bosch, omdat België een beetje ver weg is. 
 
Dát het Stadsarchief van Bloemenkamp naar de voormalige Jacobskerk 
zou verhuizen stond al langer vast. Daar is de Bossche politiek dan ook 
vol lof over. Dat er voor het archiefdepot met acht kilometer aan 
(papieren) historie over de stad nog geen plaats gevonden is, baart wat 
meer zorgen. 
 
 
Bron: BD 19-04-2021 

 

In het verslagjaar 2022 hebben volgende activiteiten plaatsgevonden: 

1 januari: Nieuwjaarskaarten voor leden en relaties 

24 maart: Verzoek WOB procedure ingediend betreffende VLV in Dungense Polder 
 
25 maart: Bijeenkomst project Hermanmoerkerkpark gemeente 
 
20 mei: Verzoek WOB-procedure ingediend betreffende het Theater aan de Parade. Brief aan 
gemeenteraad betreffende afwijzing WOB-verzoek VLV. Brief aan Rekenkamer gemeente gestuurd 
betreffende het exploitatie - overzicht over de huisvesting van drugsverslaafden in de Dungense 
polder.  
Ruim twee maanden geleden heeft Knillis bij de gemeente 's-Hertogenbosch ex W.O.B. verzocht om inzage in de 
(concept) exploitatie-overeenkomst m.b.t. de VLV in de Dungense polder. 
 De gemeente heeft die inzage nu afgewezen, met het argument dat er nog geen (concept) overeenkomst met 
een exploitant ligt. Terwijl ze in de voorlaatste zin wel toegeeft dat zo'n overeenkomst er wel moet komen! 
Maar wat hebben al die thuiswerkende ambtenaren dan de laatste maanden zitten te doen? Of zouden ze wel 
onderhandeld hebben met die exploitant maar geen overeenkomst hebben bereikt en ligt de zaak nu stil en zijn 
ze op zoek naar een nieuwe exploitant? Welke inhoudelijke kwaliteitseisen stelt de gemeente aan een 
exploitant? Wat mag dat op jaarbasis aan de gemeente gaan kosten?   
Wij vinden het uitermate gewenst dat er over deze zaak opening van zaken wordt gegeven en wij willen er bij u 
op aandringen om die opening van zaken van de gemeente te vragen. 
 

4 september: Teach-In Onderwijsbrief tbv gemeenteraadsverkiezingen 
Het komende schooljaar zal uw instelling weer voor veel nieuwe uitdagingen stellen. Al was het alleen 
maar om een antwoord te geven op de nasleep van en de opgelopen achterstanden door de 
coronapandemie. Uw bestuur moet daar samen met de leerkrachten, het administratief en technisch 
personeel en de studenten oplossingen voor vinden. U zult dat doen binnen de besluitvorming in het 
totale onderwijsveld, waar ook de politiek deel van uitmaakt. Ook de plaatselijke politiek. Komend 
schooljaar zullen er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen zijn, ook in ’s-Hertogenbosch en de 
regio. Wat is de betekenis van de gemeenteraad voor Uw onderwijsinstelling, voor  uw personeel en uw 
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studenten? Als bestuurders hebt U daar zelf beslist het antwoord wel voor klaar liggen, maar wij 
vermoeden dat veel van uw personeelsleden en zeker de meeste studenten daar zo geen antwoord op 
zullen hebben. Toch is dat antwoord er zeker wel. Wij denken aan de huisvestingsproblemen van 
sommige van uw instellingen, aan de kamernood van studenten, aan stageplekken, studiebeurzen, aan 
initiatieven m.b.t. de opzet van nieuwe studierichtingen, programma’s voor de hulp aan start-ups, 
faciliteiten voor sport, cultuur, levensbeschouwing, enz. 
 Het zou uw onderwijsinstelling sieren, wanneer de actualiteit van de gemeenteraadsverkiezingen dit 
jaar door u zou worden aangegrepen om de plaats van het gemeentebestuur in de politiek en zijn 
betekenis voor uw onderwijsinstelling bij uw medewerkers en studenten aan de orde te stellen. 
Ongetwijfeld zullen uw vakleerkrachten dit als een zeer geschikt thema in hun leerstof kunnen 
opnemen. En de leden van uw medezeggenschapsorganen zullen het graag opnemen in hun 
scholingsactiviteit. Daarom heeft de Vereniging “Knillis”, die al 50 jaar actief is in het plaatselijk 
bestuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch, een speciaal scholingsprogramma opgezet voor uw 
personeel en studenten. Wij bieden u een dagdeel (ochtend, middag of avond) aan om uw personeel en 
studenten te informeren over betekenis van de gemeenteraad voor uw onderwijsinstelling. En - zoals 
het in de goede onderwijstraditie past - hopen wij daar ook zelf wijzer van te worden. In de zestiger 
jaren van de vorige eeuw sprak men van een “teach-in”! Deze teach-ins zullen worden begeleid door 
ondergetekenden, Prof. Dr. Antoine Jacobs en de heer Toon Rekkers, die beide jarenlang werkzaam zijn 
geweest in het onderwijs. Zij maken gaarne het komend half jaar een dagdeel vrij voor zo’n teach-in 
met de medewerkers en de studenten van uw onderwijsinstelling. Die kan corona-proof plaatsvinden, 
als de groep beperkt is tot maximaal 25 personen, in ons centrum De Knillispoort, Korte Waterstraat 15 
te ’s-Hertogenbosch. Als het om een grotere groep gaat, zijn wij gaarne bereid om naar de lokalen van 
uw instelling te komen.   
 

 

28 oktober: Verslaafden in de Dungense Polder  
Ten aanzien van de opvang van uitbehandelde verslaafden in de Dungense Polder loopt er een WOB 
verzoek om openbaarheid van het contract tussen de gemeente en de zorgverlener. Gemeente 
antwoordt daar nog steeds niet op. Wordt dus vervolgd. 
 

28 oktober: Bus naar Nuland 

Wel hebben we een reactie gekregen op ons WOB-verzoek van 28 oktober m.b.t het opheffen van de 
bediening van Nuland gedurende de weekenden door Lijn 90 van Arriva. De provincie heeft dit 
verzoek afgewezen, maar wel al documentatie gestuurd, die we gaan bestuderen, 
 
28 oktober: Hernummering van panden 
We hebben n.a.v. een klacht op ons spreekuur ons gewend tot de gemeentelijke Ombudscommissie 
met betrekking tot de communicatie over hernummering van panden (zie bijlage). We hebben 
daarop een eerste antwoord gekregen (zie bijlage). Op 1 punt (motivering) heeft de gemeente 
verbetering toegezegd en op een ander punt (onkostenvergoeding) verduidelijking. Wij moeten ons 
nu afvragen op dat genoeg is en of we ons niet tot de raad moeten wenden om verdere verbetering 
te vragen.     
 
4 november:  Jongerencentrum De Poort 
Op 4 november heeft Knillis samen met Stichting Jeugdwerk Maaspoort een grote avond 
georganiseerd in gebouw De Poort in de Maaspoort. Goed bezocht (zeker 40 personen). Zie het 
goede krantenverslag daarvan in de bijlage. Onze inzet heeft helaas niet het resultaat gehad dat we 
hadden gehoopt, maar wij blijven de Stichting Jeugdwerk Maaspoort ondersteunen. Wij hadden voor 
deze avond ook de jongerenambassadeurs uitgenodigd, maar die wilden niet komen, omdat zij niet 
aan politiek machten doen . Wij hebben al lang geleden een WOB-verzoek ingediend om een 
belangrijk rapport in deze affaire in de openbaarheid te krijgen. De gemeente antwoordt daarop nog 
steeds niet en wij willen hierover nu een bezwaar- en beroepsprocedure ingaan.     
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9 november:  Regentenhuis en Oude Apotheek 
We zijn op 9 november naar de inspraak rondom het Regentenhuis en de Oude Apotheek geweest. 
De buurt zet zich schrap tegen de horecafunctie daarin en dat ondersteunt Knillis. Knillis past vooral 
op de monumentale waarden van deze panden, die hoe dan ook niet geschonden mag worden en 
probeert om voor deze panden een waardige historisch en toeristisch aantrekkelijke functie te 
vinden. De eigenaar sluit dat niet uit. Met behulp van Erfgoed verdiepen we ons hier verder in. 
 

9 november: Verzoek uitstel viering 11-11 
Op 9 november hebben we n.a.v. van diverse signalen uit de Bossche samenleving en een oproep van 
het Jeroen Bosch ziekenhuis, ons schriftelijk tot de burgemeester gewend om de 11-11 viering i.v.m. 
de problemen in de zorg uit te stellen. U weet dat dat niet gebeurd is. Was het doorgaan achteraf 
gezien verantwoord? Zie ook de eerste cijfers van de ziekenhuisopnames sinds 11-11 wegens Corona: 

 

Notitie Corona en 11-11 

Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk, wat 11-11 met Corona heeft gedaan. 
Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal inwoners van ’s-Hertogenbosch dat wegens 
Corona in het ziekenhuis is opgenomen zich als volgt heeft ontwikkeld: 
In de weken voor 11-11 meestal 0 of 1, maximaal 2 per dag 
Op 12 november    2 
Op 13 november   4 
Op 14 november  3 
Op 15 november  1 
Op 16 november  3 
Op 17 november  - 
Op 18 november  3 
Op 19 november  4 
Op 20 november  1 
Op 21 november  2 
Op 22 november  5 
Dat is toch wel een forse stijging vergeleken bij voor 11-11. 
We zullen moeten afwachten hoe dit cijfer zich gaat ontwikkelen. (bron: De Volkskrant) 

 

22 december: Voorlopige kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkizingen rondgestuurd 

 

Cine-Knillis: 

22 april: Draaidag 1 film 50 jaar Knillis 

29 april: Draaidag 2 film 50 jaar Knillis 

6 mei:  Draaidag 3 film 50 jaar Knillis 

 

 

10 juli: Première film Coryfeeën 
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50 jaar Knilis met 15 verhalen van oud Knillis-raadsleden 
 

GEPUBLICEERD OP: 14-07-2021 | GEWIJZIGD OP: 14-07-2021/BASTION ORANJE/DOOR: PAUL KRIELE 

 

De vereniging Knillis vertoonde zaterdag 10 juli 2021 in de Knillispoort de film Coryfeeën. In deze première 

halen tien oud-raadsleden van Knillis hun herinneringen op aan hun raadslidmaatschap. Dat waren Sjack 

Peijnenburg, Henny van der Heijden-Molhuijsen, Frits Verhees, Frans van Gaal, Paul van de Vorst [door zoon 

René], Nel van de Leemput, Rien de la Cousine, Paul Masselink en Helma Thiers. De vertoning werd 

afgesloten door nestor Antoine Jacobs met een oproep voor nieuw politiek talent. 

De film stond onder regie aan Antoine Jacobs en Toon Rekkers. Video en montage Gerry van der Eerden. 

 

In dit artikel komen aan het woord  Helma Thiers, Henny van der Heijden-Molhuysen, Paul Masselink 

en Frans van Gaal  

  

 

 

 

vlnr Rien de la 

Cousine, Frits 

Verhees, wijlen 

Piet Baudoin. 

 

..........................

....... 

foto's © deel 

Knillis archief 

en Toon 

Rekkers, 22 

april  2021. 

  

 

 

.

  

 

 

Hierboven: Middenin wijlen Paul van der Vorst met zoon René links.  Rechts Nel van de Leemput. 

foto's © deels Knillis archief en Toon Rekkers. 22 april 2021. 
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Lijsttrekkersdebat: 

12 december: Lijstrekkersdebat Sjef van Creij (Gewoon Gedreven) en Bram Roovers (SP) 

 

 

 

  

Woonverplichting en Energietransitie strijdpunten Gewoon Gedreven en SP 

Het lijsttrekkersdebat tussen Sjef van Creij (Gewoon Gedreven) en Bram Roovers (SP), op zondag 12 

december in de Knillispoort, leverde het nodige inhoudelijke vuurwerk op. Vooral op gebied van 

huisvesting en de energietransitie.  

Sjef van Creij was tegen de woonverplichting bij het verkopen van je woning, zeker in de kleinere 

gemeenten. Ook vond hij dat het vooroplopen bij de energietransitie niet op zijn plaats zolang 

bijvoorbeeld de opslag van waterstof nog steeds niet geregeld is.  

Bram Roovers vond dat je de energietransitie ook moest bekijken in het kader van de globale 

klimaatveranderingen. En zoals het een goed SP' er betaamde was hij een fervent voorstander van de 

woonverplichting om daarmee de woningnood aan te pakken.  

Sjef bleef bij de meeste onderwerpen vooral hameren op het lokale perspectief en Bram liet blijken 

dit te respecteren maar keek, met zijn actiepunt ‘energie-armoede’, toch liever naar het grotere 

belang de politieke besluitvorming. 

 

Sjef van Creij (l) verdedigt zijn stelling ‘Den Bosch hoeft niet voorop te lopen bij de energietransitie’ 

tegen Bram Roovers (r). 

 



9 
 

9 
 

Het vervolg in 2022 
 
Bijeenkomsten: 
13 januari: Vaststelling kandidatenlijst: Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Ook bespreking met 
Bossche Groenen heeft geen alternatief opgeleverd. 
 
Website: 

 
 
Lijsttrekkersdebatten: 
 
13 februari: Eileen Samshuijzen (PvdD) en Alexander van Hattem (PVV) 
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20 februari: Roy Geers (Rosmalens Belang) en Adriana Hernández (50plus) 

 

13 maart: Judith Hendrickx Bossche Groenen in gesprek met Knillis en andere belangstellenden 

 


