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Nederlaag in brugfiasco 
Landelijke en lokale media besteden aandacht aan het vonnis van de Raad van 

Arbitrage voor de Bouw  (RvA): de gemeente zegde ten onrechte contract met 

BAM over de bouw van de  Bartenbrug op. (Brabants Dagblad, 

Denboschbichtbij.nl, BastionOranje.nl, TV73, Omroep Brabant, Telegraaf, 

Volkskrant). Er wordt teruggekeken op het verloop en de gemaakte kosten. 

Vakmedia als Cobouw gaan voornamelijk in op de schadeclaim die BAM bij de 

gemeente gaat indienen. 

In het Brabants Dagblad reageert wethouder Huib van Olden. “Balen.[..] voor 

een deel van de scheuren in het metaal is de BAM […] wél verantwoordelijk.” Hij 

geeft aan nog na te denken over een eventueel hoger beroep. 21 reacties op dit artikel waarin ambtenaren 

incompetent en bestuurders verkwisters worden genoemd. Daarbij de vergelijking met bijvoorbeeld het 

komende Theater aan de Parade, of “Ponte Palazio een hoop roest voor 17 miljoen”. Tot slot verbazing over 

waarom een college met 3 juristen koos voor deze kostbare arbitrage en eventueel hoger beroep: “juridisch 

kansloos, maar politiek handig om weer enkele jaren uitstel te krijgen.” Reacties op omroepbrabant.nl zijn 

vergelijkbaar. 115 tweets, voornamelijk retweets van bd.nl en volkskrant.nl, met een potentieel bereik van 

350.000 volgers. 

 

Theater aan de Parade 
Nog steeds aandacht voor het nieuwe Theater aan de Parade. Op de Facebook pagina ‘Je bent pas een 

bosschenaar...’ gaat men in discussie over de ontwerpen. In het Brabants Dagblad geven een aantal 

omwonenden aan wat zij belangrijk vinden bij het nieuwe ontwerp. Daarnaast een verslag over de presentatie 

van de ontwerpen op donderdagavond. Op maandag 1 juni komt er een debat tijdens het Brabants Dagblad 

Nieuwscafé 073 in de Verkadefabriek. 49 tweets over het theater van met name lokale nieuwsaccounts en 

ambtenaren/architecten met een potentieel bereik van 65.000. Deze linken met name naar de video van de 

gemeente of van Omroep Brabant. 

 

Gemeente geeft zelf uitleg aan pgb’ers 

Vanwege de chaos en vele onduidelijkheden over de manier van 

declareren gaat de gemeente, samen met de SVB, zelf extra 

voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen voor mensen die 

gebruikmaken van een pgb. De gemeente hield een enquête onder 

mensen met een pgb. In Den Bosch ontvangen 1.138 inwoners een 

pgb, van wie 440 de vragenlijst hebben ingevuld. Hieruit bleek onder 

meer dat 147 mensen nu al meer dan helft van pgb-budget hebben 

uitgegeven. De gemeente informeerde de staatssecretaris over dit 

onderzoek, die overigens liet weten dat de gemeente geen 
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toestemming krijgt voor een pgb-experiment. Den Bosch wilde met een aantal andere gemeenten in de regio 

zelf uitkeringen gaan verzorgen vanwege de problemen bij de SVB (Brabants Dagblad). De gemeente krijgt 

bijval van deskundigen als @hansvderknijff (1978 volgers), @oudercoach (1250 volgers) en @HelgaDulfer 

(1326 volgers): “Applaus voor @Den_Bosch houdt zelf onderzoek en doet aanbevelingen aan #stas”. 35 

tweets over dit nieuwsbericht met een potentieel bereik van 50.000 volgers. 

 

Jazz in Duketown 
Het vierdaagse gratis festival Jazz in Duketown in Den Bosch heeft tussen de 140.000 en 150.000 bezoekers 

getrokken. 160 vrijwilligers zetten zich volop in en werken keihard om van Jazz in Duketown een groots 

festival te maken (Brabants Dagblad, Omroep Brabant). Onderstaande foto van het gemeentelijk account 

werd veelvuldig gedeeld en bereikte 20.000 Facebookers en 8000 Twitteraars. 

 
 

Stap voor stap op weg naar nieuwe Turkse 

moskee 
Tijdens de drie open dagen van de Orhan Gazi Moskee 

kwamen veel belangstellenden een kijkje nemen. Onder de 

bezoekers waren vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 

van Rotary Den Bosch Oost. Bestuurslid, tevens 

gemeenteraadslid, Osman Çifçi: „We hebben met de 

buurtbewoners een informatieavond gehouden en samen 

bedacht wat we in de wijk willen. En er is een gebouw 

uitgekomen dat in de wijk past. […] Het is ons gelukt het 

voormalige schoolgebouw van de gemeente te kopen, dus het 

geld voor het cultureel centrum komt er ook wel.” 41 tweets van 

lokale nieuwsaccounts en aanwezige raadsleden met een 

potentieel bereik van 55.000. 
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En verder… 

- Opende wethouder Jos van Son vier visvijvers in Vinkel (Brabants Dagblad); 

- Opende wethouder Jos van Son het Akeleiplein in de wijk Orthenpoort (bd.nl); 

- Waren al voor het dodelijke ongeluk van vorige week plannen om de Empelseweg tussen Rosmalen 

en Empel veiliger te maken. Met name fietsers lopen volgens Empelaren groot gevaar als een auto uit 

de bocht schiet. De bestuursraad wil daarom een vangrail tussen de weg en het fietspad (Brabants 

Dagblad); 

- Pleit de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) in Den Bosch voor het inzegenen van 

homohuwelijken in de Katholieke kerk (Omroep Brabant); 

- Besteedt de Bossche Omroep aandacht aan de volgende gemeentelijke onderwerpen: de 

stadsbeiaardiers, vestingloop, huldiging Bossche hockeydames, festival Shine en Kunstnacht. 


