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PVV DEN BOSCH MAAKT DUIDELIJKE KEUZES:
“WIJ ZIJN ER VOOR Ú”

ONZE VRIJHEID
Bij de Tweede Kamerverkiezingen werd de PVV de tweede grootste partij in de gemeente
Den Bosch. Voor die vele Bossche kiezers is er nu ook in hun gemeente de PVV waar zij op
21 maart hun stem op kunnen uitbrengen.
De PVV wil in Den Bosch het belang van de gewone Bossche burgers écht op de eerste
plaats zetten. Bij toewijzing van huurwoningen géén voorrang meer voor statushouders,
géén asielzoekerscentra meer en we moeten de-islamiseren.
Onze inwoners moeten zich kunnen uitspreken in referenda, waarvan de uitslag
gerespecteerd moet worden. Veiligheid moet voorop staan, het is de hoogste tijd om onze
wijken terug te veroveren op het veelal islamitische straattuig. Behalve opkomen voor
onze éigen vrijheden zijn ook goede zorg voor met name onze ouderen en de verlaging van
lokale lasten belangrijke speerpunten.

ONZE KANDIDATENLIJST:
1. Alexander van Hattem
2. Laura Mostert
3. Eric Esser
4. Lambert van Griensven
5. Rien Teulings
6. Willem Bakker

DE ENIGE PARTIJ
DIE ÉCHT OPKOMT VOOR:
ONZE VRIJHEID
MINDER ISLAM
MEER VEILIGHEID
LAGERE LASTEN
ONZE EIGEN MENSEN
ONZE IDENTITEIT
ONZE CULTUUR
LOKALE REFERENDA
BETERE ZORG

MINDER ISLAM
De PVV wil dat Den Bosch ook echt óns Den Bosch blijft: de trotse Brabantse hoofdstad, een
prachtige historische stad en echte Brabantse dorpen binnen onze gemeente.
Door de jarenlange ongeremde massa-immigratie verandert dit helaas al in sommige Bossche
buurten. In bepaalde buurten in bijvoorbeeld de Hambaken zijn niet-Westerse allochtonen al in de
meerderheid. Dit moet stoppen, de PVV wil voorkomen dat in Bossche buurten de Nederlander
minderheid in eigen land wordt.
Bovendien heeft deze massa-immigratie ook steeds meer islamisering met zich meegebracht. Den
Bosch telt inmiddels meerdere moskeeën, islamitische scholen en andere islamitische
organisaties. De islam is een politieke ideologie die alle aspecten van het dagelijks leven wil
beheersen en die zich nooit zal aanpassen aan andere samenlevingen, maar enkel andere
samenlevingen zal aanpassen aan de islam. Vooral vrouwen en homoseksuelen worden in de islam
fundamenteel als minderwaardig behandeld. Met alle gevolgen van dien. Regenboogvlaggen en zebrapaden bieden bedreigde homoseksuelen geen bescherming tegen islamitische agressie.
Daarom is een échte aanpak van deze agressie nodig door te de-islamiseren en de daders hard aan
te pakken.

"DEN BOSCH MAG ZICH NÓÓIT AANPASSEN AAN DE
ISLAM, MAAR MOET DE-ISLAMISEREN"
DAAROM WIL DE PVV:
Geen multiculturele subsidies en/of facilitering voor islamitische activiteiten/moskeeën.
Moskeeën niet ondersteunen maar sluiten.
Geen hoofddoekjes in publieke functies, geen burka`s of andere islamitische uitingen
Keihard repressief handhaven in de wijken waar veelal islamitisch straattuig de samenleving
ontwricht: crimineel straattuig dat anderen bedreigt of geweld aandoet niet “knuffelen” via
Marokkaanse buurtvaders, jongerenwerkers of workshops, maar profileren en streng aanpakken
door wetshandhavers. Dit met inzet van onder andere gebieds- en samenscholingsverbod en
preventief fouilleren, aanpakken, oppakken en opsluiten.
De-islamiseren ook wat betreft onderwijshuisvesting: islamitische scholen sluiten.
Geen sharia zwemmen, geen gescheiden zwemuurtjes voor moslims in Bossche zwembaden.
VERDER:
 Alle islamitische organisaties streng controleren en aanpakken op overtreding van
gemeentelijke regelgeving, zoals het bestemmingsplan
 Geen islamitische gebedsruimtes en ritueel geslacht vlees in scholen, ziekenhuizen,
gemeentekantoren of andere instellingen.
 Geen speciaal islamitisch personeel of cultuurspecifieke zorg voor zorgbehoevende
islamieten.

 Ondergrondse moskeeën, zoals in achterafzaaltjes aanpakken en sluiten, geen buurthuizen
beschikbaar stellen voor islamitische activiteiten.
 De ‘Goed voor elkaar’ regeling niet meer beschikbaar stellen voor activiteiten van
islamitische organisaties of specifieke migrantengroepen.
 Radicalisering stopt niet met “dialoog”, maar alleen met de-islamisering.
 Geen TV-schotels aan gevels voor de ontvangst van alleen maar Arabische, Turkse of andere
buitenlandse zenders.

"DE PVV WIL OOK MINDER ISLAM DOOR DE MASSAIMMIGRATIE TEGEN TE GAAN"
ASIELZOEKERS / AZC’S
Door de open grenzen van de EU zijn de afgelopen jaren talloze asielmigranten naar ons land
getrokken. Door minstens 7 of 8 veilige landen welteverstaan, en daarmee niet op zoek naar
veiligheid, maar naar ónze welvaart. Voornamelijk mannen uit islamitische landen, veelal hun
familie achterlatend in het land van herkomst. De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Bosch
voorop gestaan om deze gelukszoekers welkom te heten, inclusief álle partijen uit de huidige
gemeenteraad. Bijvoorbeeld door locaties voor asielzoekerscentra aan te wijzen en door te
drukken. En daarbij de omwonenden, de eigen Bossche bevolking, keihard te negeren.
Bijvoorbeeld bij Coudewater, waar zorgbehoevende bewoners moesten wijken voor een AZC. Of
door de noodopvang in de Autotron te faciliteren, met alle overlast van dien.

"DE PVV WIL DEZE ASIELWAANZIN STOPPEN"
DAAROM:
 Nooit meer asielzoekerscentra of noodopvang in de gemeente Den Bosch.
 Geen opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.
 Aanpakken van illegalen/uitgeprocedeerden: géén bed-bad-brood, maar zo snel mogelijk het
land verlaten.
 Stoppen met de asielindustrie: geen subsidie of facilitering voor organisaties die asielzoekers
ondersteunen.
 Geen gemeentelijke steun voor pardonregelingen of het voorkomen van uitzetting van
uitgeprocedeerde asielzoekers.

STATUSHOUDERS
Terwijl de gewone Bosschenaar jarenlang moet wachten op een goede en betaalbare huurwoning
en zelfs moet uitwijken voor een (goedkope koop)woning naar omliggende gemeenten, krijgen
statushouders zonder pardon met voorrang een dak boven hun hoofd. Nog steeds wijzen Bossche

woningcorporaties woningen met urgentie toe aan statushouders, zelfs nu dit niet meer wettelijk
verplicht is. Deze discriminatie van Nederlanders moet stoppen.

"DE PVV DEN BOSCH WIL GEEN VOORKEURSBELEID VOOR DE ZOGENAAMDE
NIEUWKOMERS, DE PVV WIL VOORRANG VOOR DE EIGEN BEVOLKING"
VERDER:
 Geen woningbouwprojecten voor statushouders.
 Geen woonkostenvergoeding en/of bijstand voor statushouders.
 Geen speciale welzijnswerkprojecten of subsidieprojecten voor statushouders.
 Statushouders streng controleren op eigen vermogen (ook in het buitenland).

MEER VEILIGHEID
"VEILIGHEID VOOROP"
Den Bosch moet een veilige gemeente zijn. Een gemeente waar extra aandacht is voor de
veiligheid van de extra kwetsbare groepen zoals onze ouderen en gehandicapten, waar vrouwen
ongestoord over straat kunnen en homoseksuelen in vrijheid kunnen leven zonder angst om lastig
gevallen, bespuugd of mishandeld te worden door islamitisch straattuig. Een gemeente waar
burgers en ondernemers niet bang hoeven te zijn dat 's nachts hun auto in brand wordt gestoken
of dat in hun pand wordt ingebroken. Helaas is dit nu niet het geval. Criminaliteit, overlast,
intimidatie en geweld moeten in Den Bosch hard worden aangepakt.
DAAROM WIL DE PVV:
 Een veiligheidsbeleid met een directe harde aanpak en meer blauw op straat. Meer
surveillance door politie, niet alleen in de binnenstad, maar ook in de buurten, dorpen en
het buitengebied.
 Niet knuffelen (geen buurtvaders of eenzijdige inzet op preventie) maar aanpakken.
 Meer aandacht voor slachtoffers van misdrijven dan voor daders.
 Politiebureaus open om aangifte of meldingen te kunnen doen.
 Meer cameratoezicht.
 Meer BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) met zoveel mogelijk bevoegdheden en
middelen (zoals wapenstok, handboeien en pepperspray), die het gezag van een nieuw soort
“gemeentepolitie” uitstralen en doortastend optreden.
 Effectief aanpakken van alle druggerelateerde overlast.
 Meer toezicht op buitengebied (drugsafvaldumpingen).
 Betere verlichting, ook op alle doorgaande fiets/wandelroutes en in het buitengebied.
 Buurtapps bevorderen.
 Ook alle inzet voor zogenaamde “kleine criminaliteit” zoals fietsendiefstal en graffitivandalisme.
 Handen af van onze hulpverleners, buschauffeurs en andere publieke functionarissen.
 Strikt handhaven kraakverbod.

LAGERE LASTEN
"LAGERE LOKALE LASTEN VOOR ÓNZE INWONERS"
De PVV wil dat de inwoners van onze gemeente niet meer lokale lasten af hoeven te dragen dan
noodzakelijk is. Daarom is het belangrijk om te snijden in de gemeentelijke uitgaven. De gemeente
Den Bosch is al jarenlang een zeer spilzuchtige gemeente, die jaar op jaar belastinggeld blijft
uitdelen aan mislukte prestigeprojecten, zoals de Bartenbrug en Culturele Hoofdstad, aan allerlei
overbodige (multiculturele) subsidieclubs, klimaatonzin en andere linkse hobby’s. De Bossche
burger betaalt hiervoor ieder jaar de rekening. Dit moet stoppen.

SNIJDEN IN SUBSIDIEREGELINGEN
DE PVV WIL:
 Geen subsidies voor (etnisch/multicultureel) doelgroepenbeleid.
 Openbaar subsidieregister en declaratieregister.
 Professionele kunst moet zelfredzaam zijn en niet afhankelijk van gemeentelijke
subsidiegeldstromen.
 Geen kostbaar nieuw cultuurpaleis voor het theater aan de Parade. Laat het over aan
commerciële partijen om een theater te realiseren.
 Mogelijkheden zoeken voor commercialiseren o.a. Verkadefabriek, Tramkade en Stedelijk
Museum in plaats van gemeentelijk subsidie infuus.
 Cultuursubsidies beperken tot amateurkunst, erfgoed en volkscultuur. Niet voor elitaire
cultuurprojecten.
 Stoppen met linkse hobby's zoals fietslessen voor allochtonen of klimaateducatie.
 Geen gemeentelijke ontwikkelingshulpprojecten of gesubsidieerde stedenbanden.
 Geen eurofiele projecten om de EU-agenda door te drukken.
 Geen gemeentelijke subsidie voor topsport. Wel voor Breedtesport en gehandicaptensport.
 Geen subsidieregeling voor specifiek allochtone ondernemers.

LAGERE LOKALE HEFFINGEN
DAAROM WIL DE PVV:
 Hondenbelasting afschaffen. Wel lik-op-stuk aanpak hondenpoepoverlast.
 Milieuheffing/Afval/OZB/Rioolheffing waar mogelijk verlagen.
 Betaalbare grafrechten.
 Lagere staangelden kermis, ook betaalbaarder voor bezoekers.

ONZE EIGEN MENSEN
Onze eigen mensen staan bij de PVV voorop. Voor ónze burgers en ónze ondernemers moet de
gemeente zorgen dat de voorzieningen, leefomgeving en faciliteiten op orde zijn.

ONDERNEMERS
 Goed ondernemersklimaat bieden. Goede vestigingslocaties, oudere bedrijventerreinen
herstructureren.
 Geen precarioheffing.
 Meer vrijheid geven aan ondernemers.
 Verpaupering winkelcentra (lokaal) voorkomen.
 Geen winkelstrips met alleen maar halalslagerijen, Marokkaanse lounchcafés en Arabische
belwinkels.
 Minder bureaucratisme door de gemeentelijke overheid, minder onnodige regeltjes.
Ondernemers niet pesten met onzinregels, maar échte overlast aanpakken.
 Versterken Bossche markt, samen met de marktkooplieden.

PARKEREN





Lagere tarieven eigen bevolking.
Voldoende parkeergelegenheid binnenstad / Rosmalen.
Betere invalidenparkeergelegenheid in de binnenstad.
Extra uitstapplaatsen Transferium.

VERKEER










Bereikbaarheid verbeteren, óók voor de automobilist.
Betere doorstroming verkeer d.m.v. bijvoorbeeld groene golven.
Aanpak fiets en scooter overlast in de binnenstad. Streng handhaven.
Focus op aanpak verkeershufters in plaats van flitsboetes als melkkoe.
Landelijk aandacht vragen voor verbreding A2 en A59: in het bijzonder knelpunt Empel /
Hintham en de Maasbrug.
Maximumsnelheid niet verlagen. Wél aanpak van hardrijders in binnenstad.
Goede straatverlichting voor sociale veiligheid, ook goed verlichte fietspaden. Fietsroutes
moeten veilig zijn.
Goede en rolstoelvriendelijke bestrating.
Goede ontsluitingswegen voor alle wijken.

LANDBOUW EN DIERENWELZIJN
 Geen megastallen, maar kleinschalige familie- en gezinsbedrijven en aandacht voor
dierenwelzijn.
 Agrarische ondernemers moeten kunnen ondernemen.
 Blijvende alertheid voor Q-koortsproblematiek.
 Goede dierenopvangvoorzieningen, aandacht voor dierenwelzijn en adequate aanpak van
dierenleed.

OPENBARE RUIMTE EN LEEFOMGEVING














Meer vuilnisbakken in openbare ruimte en langs fietspaden en wandelpaden.
Inwoners moeten eenvoudig en zonder hoge kosten afval kunnen inleveren.
Geen klimaatonzin, maar een schone en veilige leefomgeving.
Bouwprojecten: transparanter, goedkoper en sneller, geen Bartenbrug-fiasco’s meer.
Recreatiegebieden goed onderhouden/opknappen zoals de Zuiderplas.
Zoveel mogelijk uitgaan van een bouwstijl die past bij het historisch karakter van de
binnenstad.
Windpark Engelen/ Rietvelden en Heesch-West stoppen. Geen nieuwe initiatieven voor
windturbines toestaan.
Geen cent belastinggeld naar klimaathysterie, geen subsidies of leningen voor zonnepanelen
of windturbines.
Bossche Broek moet open groene ruimte blijven, met kenmerkend uitzicht op de stad.
Daarbij horen geen minaretten of windturbines in de skyline van Den Bosch.
Soepele regels en facilitering van evenementen. Een gezellige binnenstad en levendige
dorpen, met goede horecavoorzieningen.
Geen betuttelende geluidsregeltjes voor muziek tijdens carnaval, maar een sfeervol
Oeteldonk.
Ruimte voor recreatief gebruik van natuurgebieden, onder andere door het Sparrenburgbos
openbaar toegankelijk te houden.
Geen Natura2000-projecten en dure gesubsidieerde nieuwe nepnatuur aanleggen, maar
bestaande natuur goed onderhouden.

ONDERWIJS





Geen islamitische scholen
Kleinschalig onderwijs als uitgangspunt, geen grote fusiescholen.
Basisonderwijs: voldoende scholenaanbod in eigen wijk en in eigen dorp.
Schoolzwemmen standaard op iedere school.

ONZE IDENTITEIT & ONZE CULTUUR
Cultuur mag niet het domein zijn van een kleine groep elitaire subsidie-slurpers, maar van alle
Bosschenaren! We hoeven alleen maar carnaval te noemen, maar ook het rijke verenigingsleven
met amateurtoneel, zang, muziek en overige volkskunsten, iets wat wij als PVV van harte steunen
en omarmen!

"VOLOP AANDACHT VOOR ONZE GROOTSE BOSSCHE
GESCHIEDENIS EN MONUMENTEN"
DAAROM:
 Trots op onze Nederlandse vlag: deze hoort thuis in onze raadszaal en alle gemeentelijke
instellingen en scholen.
 Het weren van de EU vlag op alle gemeentelijke Bossche gebouwen. En het actief
ontmoedigen richting burgers en ondernemers om deze vlag te gebruiken.
 Zwarte Piet blijft zwart in Den Bosch.
 Voldoende faciliteiten voor wagenbouwers carnavalsoptocht.
 Geen “straattaal” promoten, maar taaleisen handhaven.
 Geen overheidscommunicatie in andere talen dan onze Nederlandse taal.
 Waardering voor onze veteranen.
 Herdenking Tweede Wereldoorlog: 1940-1945 blijft centraal staan
 Geen geschiedvervalsing door straatnamen van onze zeehelden of andere historische figuren
uit onze geschiedenis te herbenoemen of door beelden te verwijderen.

"DUS: ONZE CULTUUR BLIJFT ONZE CULTUUR!"

BETERE ZORG
"ZORG CENTRAAL EN GOEDE OUDERENZORG"
Terwijl oudere echtparen vanwege zorgbureaucratie na jarenlang samen zijn uit elkaar gerukt
worden, vindt gezinshereniging bij asielzoekers en statushouders op grote schaal plaats. Dat is de
PVV een doorn in het oog. Door desastreus kabinetsbeleid worden verzorgingshuizen massaal
gesloten, waardoor ouderen in onze gemeente in de knel kunnen komen: er is geen alternatief.
Voor de PVV is dit onacceptabel, daarom goede zorg centraal, waarbij oog is voor de mens en niet
voor de regeltjes.
VERDER:
 In het WMO-beleid de zorg centraal: geld voor zorg wordt alleen aan zorg besteed; meer
handen aan het bed.
 Wijkzorg in kleinschalige teams met zo min mogelijk onnodige regeltjes.
 Voldoende openbare AED’s (incl. cameratoezicht, diefstal extra hard aanpakken)
 Reanimatiecursussen op kosten van de gemeente.
 Verzorgingshuizen als basisvoorziening voor onze ouderen, ook in de dorpen.
 Maak werk van eenzaamheidsaanpak.
 Jeugdzorg goed en effectief.

SOCIAAL BELEID
 Buurthuizen en dorpshuizen voor onze bevolking open houden.
 Eigen bevolking niet laten opdraaien voor de gemeentelijke ondersteuning (sociale
zekerheid) van de oververtegenwoordiging door allochtonen.
 Streng handhaven van onder andere de taaleis en controleren op buitenlands vermogen.

LOKALE REFERENDA
De PVV wil burgers écht serieus nemen. Bij belangrijke beslissingen moet de burger aan zet zijn
om in referenda haar stem te kunnen laten horen. De gemeente moet die keuze ook respecteren.

"TRANSPARANTIE IN HET OPENBAAR BESTUUR"
DAAROM:
 Geen achterkamertjespolitiek.
 Politieke vernieuwing in het Stadhuis: niet de persoonlijke belangen van politici, maar de
belangen van de Bosschenaren moeten voorop staan.
 Geen sfeer van “ons-kent-ons” in de gemeenteraad maar een échte
volksvertegenwoordiging.
 Buurtambassadeurs moeten geen verlengstuk van het college zijn.
 Geen ontwikkelingen in de woonomgeving doordrukken maar omwonenden volwaardige
inspraak geven.
 Zoveel mogelijk overheidsinformatie actief openbaar maken.
 Zo min mogelijk achter gesloten deuren vergaderen.

STEM 21 MAART
PVV DEN BOSCH

LIJST 15

