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Bossche fracties willen geen
moderne architectuur in 'Altstadt'
M.r!ftl:f@,

Archilectuurbeleid

van een verslaggever

De Bossche binnenstad en de
wijk 't Zand als 'Altstadt', waar
bijna alleen maar historisch
verantwoord mag worden gebouwd. En een 'Neustad!' daarbuiten, waar juist moderne en
afwijkende architectuur een
kans krijgt, Door tussen beide
een scherpe grens te trekken,
willen de gemeenteraadsfracties van WD, Rosmalens Belang en Stadspartij zowel de
historische binnenstad als moderne stadsuitbreidingen beter
tot hun recht laten komen. De
drie fracties hebben bij de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om in Den
Bosch de Duitse begrippen 'Altstadt' en 'Neustadt' te gaan
hanteren, en tussen de stadsde-

len duidelijk onderscheid te
gaan maken...Daarbij gaan we
uit van een tweeledige filoso-

fie, We willen de kracht van de
historie benadrukken door
contrasterend te bouwen. echter niet in een historisch ge-

bied maar daarnáást. In de Altstadt mogen bij wijze van uitzondering alléén gebouwen
met bijzondere functies een
hedendaagse uitstraling krijgen," licht G. Schermers (VVD)
toe. In de praktijk betekent dit
dat in de binnenstad en in 't
Zand op een enkele uitzondering na alleen historisch. har·
manisch en op de maat van het
bestaande gebouwd kan worden. Voor een appartementengebouw als van VMX aan de
Van der Does de Willeboissingel is daar geen plaats,
AfWijken van de algemene
richtlijn kan volgens het voorstel van de drie fracties alleen
met uitdrukkelijke instemming van de gemeenteraad. De
fracties willen dat de filosofie
van Altstadt en Neustadt wordt
betrokken bij de nieuwe architectuurnota en welstandskrite·
ria die dit jaar worden vastgesteld. De oude kommen van
Rosmalen, Engelen, Empel en
Bokhoven zouden dezelfde bescherming moeten krijgen als
de Altstadt. Bovendien willen

de fracties aan B. en W. opdracht geven het concept van
Altstadt/Neustadt voor stadspromotie nader uit te werken.

Prijsvraag
De begrippen Altstadt en Neustadt duiken de laatste tijd
steeds vaker op in discussies
over architectuur· en monumentenbeleid in Den Bosch,
Maar Altstadt en Neustadt 'bekken' niet lekker. Voor een geschikt goed Nederlands alternatief roepen de drie fracties
de hulp in van de Bossche burger, Schermers: •Wij vragen iedereen om creatieve namen te
bedenken voor Altstadt en Neustadl. Ook hopen we dat door
deze prijsvraag de discussie
over Altstadt en Neustadt gaat
leven." De bedenker van de
beste namen krijgt door de
drie fracties een etentje aangeboden voor twee personen. in
een restaurant in Den Bosch.
Reacties kunnen naar:
gsch@;s-hertogenbosch.nl,
ahsc@s-hertogenbosch,nl
en fgaa@s-hertogenbosch,nl.

