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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Maandag 7 september t/m  
  vrijdag 18 september

Tijd
hele
dag

Wat
Grote schoonmaakactie

Waar
Hele wijk

Door Wie
Iedereen

  Maandag 7 september
  Dinsdag 8 september
  Woensdag 9 september
  Zaterdag 19 september

19.30
19.30

Boschveldoverleg
Informatieavond AZC

13.00
12.00

Boschveld Boent
Feestelijk opening plein

BBS
1931 Brabanthallen

OBB
Gemeente

BBS/ wijk
Winkelcentrum Copernicuslaan

Gemeente/ OBB
Werkgroep

  Maandag 21 september
  Zaterdag 3 oktober
  Zaterdag 17 oktober
  Zaterdag 17 oktober

19.30
12.00

Inspraakavond Groene Hart
Kom, Kijk en Beleef je wijk

12.00
11.00

ReparatieStraat
Informatie voor Senioren

  Maandag 19 oktober 19.30 Boschveldoverleg

BBS
BBS

Gemeente
Divers

Copernikkel
Atlent (Kooikerweg 333)

Dienstencentrum
Gemeente

BBS OBB

Redenen om
een feest te

vieren
Boschveld bruist van
activiteiten. Het is goed
om die eens feestelijk te
presenteren. 

We gebruiken daarvoor
het pas vernieuwde win-
kelplein van de Coperni-
cuslaan. Er is van alles
te eten en te drinken. 

Ook alle deelnemers
van de ReparatieStraat
zijn aanwezig. Het bre-
de scala van activiteiten
die in en vanuit de  jari-
ge Coppernikkel (1 jaar)
plaats vinden zijn te be-
wonderen en men kan
aan verschillende activi-
teiten deelnemen. 

Het is ook een beetje
feest omdat de schoon-
maakactie van de ge-
meente dan achter de
rug is. 

Lees meer op pagina 9 
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Inhoud

Colofon
De Buurtkrant is een bewonersinitiatief
dat wordt ondersteund door Divers, OBB,
Gemeente en sponsoren. 

Inleveren van kopij voor de volgende edi-
tie kan tot 1 oktober 2015 bij de redac-
tie.
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij te redigeren, te verkorten of te
weigeren. Kopij dient te zijn voorzien van
een naam.

Buurtkrant Boschveld verschijnt 8 maal
per jaar in een oplage van 1700 exempla-
ren.

©2015 Buurtkrant Boschveld
Gehele of gedeeltelijke overname van ar-
tikelen of beeldmateriaal mag alleen na
toestemming van de redactie en altijd
met een bronvermelding.

Eindredactie/ vormgeving: 
Alfred Heeroma

Bakkerij Bahar, van vader op zoon
In de rubriek 'Ondernemers van Boschveld aan het woord' een gesprek met
Karwan Hussein van Bakkerij Bahar. De bakkerij oogt na de verbouwing
weer tiptop en geurt als vanouds naar warme deegsoorten. Bahar betekent
in het Nederlands: 'Lente'. De vernieuwde winkel nodigt uit voor het kopen
van brood, pizza's, dürüm's  of croissants en dat  geeft een soort van lente-
gevoel in je buik. 

Karwan Hussein is
24 jaar en al eige-
naar van een goed-
lopende bakkerij.
Zo'n twee jaar ge-
leden heeft hij de
zaak van zijn vader
overgenomen en
heeft toen de naam
veranderd in Ba-
har. Zijn vader
heeft daarvoor een
hele poos de scep-
ter gezwaaid, maar
vond het tijd wor-
den voor opvol-
ging. En dan is het
mooi dat een zoon dat graag wil en dat zo de winkel in de familie blijft. Wel
werkt mijn vader nog steeds in de zaak. "Dat is fijn, want hij weet er veel
van. Ik ben er vanzelf ingerold. Mijn vader zei: 'dat is wel iets voor jou.' Hier-
voor studeerde ik voor juridisch medewerker. Dat is heel wat anders. Ik heb
de opleiding niet afgemaakt omdat ik in de zaak ging werken. Zo is het ge-
groeid en dat voelt goed."

17 augustus was de bakkerij klaar en kon de verkoop van vers ruikende
(belegde) broodjes, croissants, Turkse pizza's opnieuw beginnen. Mooi op
tijd, want binnenkort starten de opleidingen en dan stroomt de winkel tussen
de middag weer vol met studenten. 
Karwan: "De verbouwing was nodig. De winkel was nogal verouderd en was
moeilijk schoon te houden. Bovendien moet je toch een beetje met de tijd
mee gaan." Wat is er allemaal veranderd? Hij wijst naar de nieuwe vloer en
de wand met glanzende haast witte tegels, het lichte  plafond, ook de ruimte
waar wordt gebakken is nu praktischer ingericht. "Een stuk van de winkel
waar we de warme snacks verkopen hebben we naar achter geplaatst, zo-
dat er meer ruimte ontstaat voor de klanten. Aan de linkse kant is het vak
voor het brood. Ook hebben we een nieuw reclamebord en de buitengevel
is ook lichter van kleur geworden." Ik zie een tevreden ondernemer stralen.
Karwan: "We zitten hier op een prima punt. Het is geen A-locatie, maar ook
weer wel. De scholen, de kantoren en het station zijn vlakbij. De drukste pe-
riode is van kwart voor twaalf tot half twee ‘s-middags. Dan komen veel
scholieren, maar ook de mensen van het kantoor voor een pizza, een be-
legd broodje of iets anders. We kunnen pizza's snel warm maken, dat willen
klanten graag omdat ze de pizza meteen kunnen opeten. De goed gevulde
Turkse pizza's verkopen we het meest, maar ook de Dürüm en Doner met
kip of kalf doen het heel goed, maar ook een gewoon broodje kaas."

"We proberen ook producten goedkoop aan te bieden. Immers scholieren
hebben niet zoveel te besteden, daarom hebben we enkele een of twee
euro snacks. Maar wel met een goede kwaliteit. Tussen de middag staan
we wel met drie mensen klanten te helpen, want we willen niet dat klanten
lang moeten wachten. De meeste mensen die hier werken zijn familie of
goede kennissen. Zo gaat dat in onze cultuur, we kennen elkaar allemaal.
Dat werkt prima. Een voorwaarde is wel dat het personeel dat klanten helpt
goed Nederlands spreekt."

Er komt een oudere man binnen, hij loopt recht op Karwan af, wenst hem
veel succes met zijn hernieuwde bakkerij en loopt weer naar buiten. Het
wordt drukker in de zaak, tijd om te gaan. Michael en ik krijgen nog een
Turkse pizza mee. "Dat hoort bij onze gastvrijheid", zegt Karwan. 

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels



Veel huurders onwetend over het bestaan
van de Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het
onderhoud van de woning? En komt u er met uw verhuurder niet uit? Dan
kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Veel mensen weten niet
van het bestaan van de Huurcommissie. Een gesprek hierover met Hans Kieft, lid van de Huurcommissie.

Hans Kieft is al acht jaar lid van de huur-
commissie en is onlangs benoemd voor
zijn 3e en laatste termijn van vier jaar.
Voordat Hans hiervoor gevraagd werd,
heeft hij ook een belangrijke rol vervuld
namens bewoners inzake huurzaken.
Zijn manier van handelen viel kennelijk
op bij de Huurcommissie. Zo is hij hier
lid van geworden. Van de Huurcommis-
sie weten huurders amper het bestaan. 
Hans heeft veel parate kennis van huur-
derszaken, alleen kun je hem als huur-
der niet bellen over een vraag over bij-
voorbeeld een huurverhoging. "Ik kom
pas in beeld bij de zitting van de Huur-
commissie. En voor alle duidelijkheid: ik
zit niet in de commissie voor louter huur-
dersbelangen. Vaak blijven huurders kla-
gen over allerlei ongemakken bij hun
verhuurder zonder dat ze een officiële
weg bewandelen met hun klacht. Dat is
jammer."
Voor wat kun je een Huurcommissie in-
schakelen als het niet lukt met de verhuurder? "Dat kan
onder meer bij een huurverhoging, een huurprijs die niet
klopt met de punten, je bent het niet eens met het voor-
schot nutsvoorzieningen, de huurverhoging na woning-
verbetering of de huurprijs bij een nieuw contract. Overi-
gens kan dat pas na zes weken, nadat je hebt gepoogd
om met de verhuurder de kwestie op te lossen. Je kunt
dan naar de website van huurcommissie.nl. Daar vind je
een formulier voor het indienen van je officiële klacht." 
Wanneer een zaak wordt behandeld vindt er altijd hoor
en wederhoor plaatst. De huurcommissie bestaat uit drie
mensen, een voorzitter die is gespecialiseerd in woonza-
ken en twee commissieleden. Na afloop hiervan wordt er
uitspraak gedaan. De uitkomst van een zitting kan de ene
keer in het voordeel zijn van de huurder, de andere keer
van de verhuurder. Ben je als huurder het niet eens met
de uitspraak, dan kun je daarna nog  altijd naar de kan-
tonrechter gaan. Maar daar haalt Hans snel de angel uit:
"In 99% van de zaken is de kantonrechter het eens met
onze uitspraak."

Hans vervolgt: ‘En dan nog over een heersend misver-
stand over huurverhoging bij achterstallig onderhoud. Je
mag als huurder in deze kwestie geen huurverhoging
weigeren. Dat denken veel huurders, maar dat is een ver-
keerde perceptie. De Huurcommissie kan in deze wel de
verhuurder een tijdelijke forse huurverlaging opleggen
totdat het gebrek is verholpen. Daar zijn verhuurders niet
blij mee, maar dat zet ze wel aan tot actie."

"Ik geef ook voorlichting over de rol van de Huurcommis-
sie aan huurders. Wel zorg ik er meestal voor dat er ie-
mand van Divers bij aanwezig is die kan helpen bij het in-
vullen van de formulieren. Ik bemoei me namelijk niet in-
houdelijk met dat soort zaken, want dat vind ik belangen-
verstrengeling. Ik wil onafhankelijk blijven." Dat straalt
Hans Kieft ook uit.

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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Boschveld Ambachtelijk Collectief steeds zichtbaarder
In het Brabants Dagblad stond onlangs een artikel over
het Boschveld Ambachtelijk Collectief (BAC). Dit collectief
bestaat uit 29 zelfstandige ondernemers met ieder zijn
ambacht. Van lijstenmaker tot leerhandelaar. Ieder heeft
een eigen bedrijfsruimte in de voormalige productiehallen
van de Grassofabriek. Sinds een poos worden de krach-
ten gebundeld om (nog) meer bekendheid te verwerven.
Patrick Kloth, ontwerper en producent van visuele pre-
sentaties is een van de initiatiefnemers. Binnenkort in de
Buurtkrant in de rubriek ‘Ondernemers Boschveld aan het
woord’ een interview met Patrick Kloth over het BAC. Het

ambachtencentrum dat parallel ligt aan het station wordt
steeds zichtbaarder. Zo sprak ik op het theaterfestival
Boulevard met Henk Boer van de gelijknamige Winery. In
een van de vorige buurtkranten stond een interview met
Henk Boer. Hij is een van de ondernemers binnen het
collectief. Henk vertelde me dat hij de leverancier is van
alle rode en witte wijnen aan het succesvolle theaterfesti-
val. Over zichtbaarheid gesproken!

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

In de volgende situaties kan een huurder mogelijk een procedure starten (het is wel verstandig om eerst te
proberen er samen uit te komen, voordat u een verzoek indient):
· U bent het niet eens met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging 
· U bent het niet eens met huurverhoging na woningverbetering
· U wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud 
· U vindt uw maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog of u bent het niet eens met de jaarafrekening
servicekosten en nutsvoorzieningen 
· U woont nog geen 6 maanden in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is 
· U wilt uw all-in prijs laten splitsen in kale huurprijs en servicekosten 
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Afscheid van Karima Al Houj

Een bekend gezicht in Boschveld is ver-
trokken.
Per 1 augustus heeft Karima een andere
baan gekregen.
Vier jaar lang was zij samen met Mieke
Haggenburg buurtvrouw in Boschveld.
Zij heeft in die tijd heel veel huisbezoeken
gedaan en veel contacten gelegd met
buurtbewoners.
Veel mensen geholpen, mensen met el-
kaar in contact gebracht.
Daarvoor heeft ze nog twee jaar bij de
Wijkplaats stage gelopen. Veel kinderen
blij gemaakt en ouders gesteund.
We prijzen  haar verdiensten voor Bosch-
veld.
Buurtbewoners zullen haar missen, maar
toch wensen we haar veel succes in haar
nieuwe baan.
Wat betreft de vacature zijn we druk bezig
met de sollicitatieprocedure.

Tot eind augustus was er de mogelijkheid
om te solliciteren. Begin september begin-
nen we de procedure. We hopen dat per 1
oktober een nieuwe buurtvrouw kan begin-
nen.
Karima nogmaals bedankt en veel suc-
ces!!!

Tekst + Foto: Marieke Smeets & Mieke Haggenburg
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De Zorgkring vinden, verbinden en versterken van 
kleinschalige zorgaanbieders

Vanaf begin dit jaar is er veel ver-
anderd in het zorglandschap, zoals
de verantwoordelijkheid met betrek-
king tot de aanbestedingen die naar
gemeenten is verschoven. Ge-
meenten hebben vaak niet de tijd
om met ieder kleinschalig initiatief
aan tafel te gaan en afspraken te
maken. De Zorgkring biedt onder
andere hiervoor een uitkomst.

Samenwerken is verbinden
Door krachten te bundelen ontstaat
er een verbinding tussen verschil-
lende zorgaanbieders. Dit biedt de
mogelijkheid tot samenwerking, ex-
pertise-uitwisseling en het delen

van ervaringen zodat er ruimte is voor innovatie en verbetering. 

De Zorgkring heeft een compleet aanbod om
als kleinschalige zorgaanbieders samen te wer-
ken zonder je identiteit als zelfstandig onderne-
mer te verliezen, en zelfs te groeien in je vak!
Zoals kennisbijeenkomsten, gezamenlijk aanbe-
steden, collectief inkopen van overhead dien-
sten, enzovoort.

Advertorial

Ben jij een kleinschalige zorgaanbieder en wil je
eens met ons praten over de mogelijkheden
voor jou, heb je nog vragen of wil je meer infor-
matie? Bel of e-mail voor meer informatie.
info@zorgkring.com  of 06 - 1524 5531 of lees
meer op onze website: www.zorgkring.com



Afscheid van een straatcontactpersoon
Sjef Opstraat is al heel wat jaren straatcontactpersoon in Boschveld. Hij zit
nu in de afbouwfase. Het is mooi geweest. Sjef is 77 jaar en dan is stapje
terug doen niet zo raar, toch? Maar of hij dat ook gaat doen wordt in ons ge-
sprek in het clubhuis van Kees Heemskerk niet helemaal duidelijk.

Sjef Opstraat wil niet
zo graag in de publici-
teit, nergens voor no-
dig. Hij moest even
nadenken of hij wel in
de Buurtkrant wil met
een interview over
zijn vrijwilligerswerk
als straatcontactper-
soon. Bovendien was
hij druk met de voor-
bereiding voor zijn
reis naar Australië. Ze
gaan met de camper
rondtrekken. "Nee, ik
rijd niet. Dat doet mijn
dochter, die gaat ook
mee." Op zijn polos-
hirt prijkt een kangoe-
roe, dat is alvast om
in de stemming te ko-
men.  

Maar eerst maar eens
de stemming proeven
van een straatcon-
tactpersoon. In
Boschveld zijn nog
een aantal straatcon-
tactpersonen actief
waaronder Sjef. "Op
dit moment zijn er niet
zoveel straatcontact-
personen meer. Vroe-
ger waren dat er
meer. Ja toen, was
het nog zo dat wij met
de politie en de wo-
ningbouwverenging
op pad gingen in de
wijk. Om de twee
maanden liepen we
dan door de wijk.
Soms werden we ver-
gezeld door iemand
van de gemeente. Ik
herinner me nog dat een keer een wethouder met ons
meeliep." 

Wat doen jullie? "We signaleren, melden en pakken pro-
bleemsituaties aan. Dan gaat het niet over problemen
tussen mensen, maar om parkeerproblemen, zwerfafval,
kapotte telefooncellen, kapotte stoeptegels of scheve lan-
taarnpalen. Voor een straatcontactpersonen is het niet
belangrijk wie de schade of de troep veroorzaakt heeft,
maar wel dat het zo snel mogelijk gerepareerd of opge-
ruimd wordt. Het is dus puur voor de schoonhouden van
de wijk, niet voor andere zaken."

"Wanneer ik word gebeld dat er ergens troep is, gaan we
kijken en wordt dat met enkele mensen opgeruimd. Nu
lopen we nog een paar keer per jaar door de wijk om te
poetsen en schoon te maken, dat heet Boschveld Boent
met Proper Jetje. Het is soms wel dweilen met de kraan
open, maar het is beter geworden. De wijk is veel scho-
ner geworden. Meestal zijn altijd bepaalde plaatsen waar
troep wordt gedumpt. Met andere straatcontactpersonen
heb ik regelmatig overleg over hoe wat aan gaan pakken.

Dan delen we flyers uit over acties die we gaan doen."

Sjef woont al vanaf 1974 in Boschveld. "In die veertig jaar
is wel het nodige veranderd in de wijk. De structuur van
de wijk is door de nieuwbouw en de komst van mensen
uit andere culturen heel veel veranderd. Het overgrote
deel is nu van een andere afkomst, maar ik heb me nooit
onveilig gevoeld in de wijk. Ik hoop wel dat er eindelijk
een supermarkt komt in het winkelcentrum. Het plein is
nu mooi opgeknapt, dus de supermarkt kan wat mij be-
treft komen. Dat verdient Boschveld wel."

Maar op de laatste vraag of Sjef nu echt gaat stoppen
krijg ik geen eenduidig antwoord. "Ik heb een mooie leef-
tijd om het wat rustiger aan te doen, maar ik zal nog wel
wat dingen blijven doen in de wijk." Sjef kan niet stil zit-
ten!  

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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  Zernikestraat 2
 ☎ 073 • 822 5380     
 info@wijkpleinboschveld.nl
 Zie www.divers.nl voor 
 activiteiten en actuele

 spreekuren

Openingstijden Wijkplein
 Maandag        09.00 •    12.00 uur

       13.00 •    16.00 uur
 Dinsdag        13.00 •    16.00 uur
 Woensdag         09.00 •    12.00 uur 
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De Wijkwerker wil
ook kennismaken

met U
Hallo 'nieuwe'  bewoners,

Ik zal me kort voorstellen. Mijn
naam is Wim Smeets en ik ben
een van de drie wijkwerkers in
Boschveld. Als zodanig ben ik al
een aantal jaren het aanspreek-
punt voor alle bewoners die in
Boschveld ten westen van de Co-
pernicuslaan wonen.
Met de wijkbeheerders van de wo-
ningcorporaties BrabantWonen en
Zayaz bezoek ik nieuwe bewoners.
Bij hen kunt u terecht met allerlei
vragen die betrekking hebben op

uw woning. Bij mij kunt u terecht
over zaken die de buurt aangaan
of over hulpvragen in brede zin,
vrijwilligerswerk, een talent dat u
wil inzetten voor de buurt enzo-
voort. 
Het lukt ons niet altijd om elke
nieuwe bewoner te kunnen spre-
ken. Dat is eigenlijk best jammer.
Daarom wijs ik u er op dat u niet
hoeft te wachten tot dat wij of ik u
bezoek. U kunt ook zelf contact
opnemen met mij. Dat geldt trou-
wens ook voor de bewoners die al
wat langer in Boschveld wonen.
De bewoners die in de nieuw-
bouwwoningen van BrabantWo-
nen wonen, die begin dit jaar op-
geleverd zijn, wil ik in september
en oktober van dit jaar nog huis
aan huis gaan bezoeken. Hierover
zal ik bij hen later nog een brief verspreiden.
Maar eigenlijk geldt voor elke bewoner In Boschveld die in het gebied ten westen van de Copernicuslaan woont, heeft
u een vraag of ondersteuning nodig, neem contact op met mij.
Samen kunnen we dan bekijken wat de beste oplossing voor u is.
Tot kijk!
Wim Smeets, Wijkwerker Divers
 Tel.: 06 - 2159 4960; Email: w.smeets@divers.nl         
Foto: Michel Lensen

Ambulant Kinderwerker
Nu iedereen weer terug is van vakantie en buiten
de zon nog schijnt tref ik weer steeds meer spelen-
de kinderen aan in de buurt. Als Ambulant Kinder-
werker in Boschveld kom ik dan ook graag een
praatje maken op straat. Met veel kinderen en ou-
ders heb ik al kennisgemaakt maar nog lang niet
met iedereen. Zie je me lopen of fietsen door de
wijk? Spreek me gerust eens aan!

Anne Leenderts
Welzijn Divers
a.leenderts@divers.nl
06 - 2139 1289 

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Gemeente/ WMO
consulent

Medewerker
Mia van Wanrooij

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 11.00

Bureau Sociale
Raadslieden
MEE
Mantelzorg
Juvans

Maaike de Ruijter

Wendy Stal

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Mohammed Cherabi

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
10.00 - 12.00

Divers Wijkwerkers/
Platform 073
Divers Vrijwillige
Thuishulp (VTH)
BrabantWonen
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Bas van Boxtel
Email: bas.van.boxtel@politie.nl

Wijkwerkers Boschveld

Wim Huiskamp/ 
Marianne  Teurlings

Donderdag

Donderdag

Wim van de Wiel Donderdag 

09.30 - 11.00

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl



Kom, Kijk en Beleef je wijk
Graag nodigen de bewoners van de wijk Boschveld, uit op de markt Kom,
Kijk en Beleef je Wijk! op zaterdag 3 oktober van 12.00 – 17.00 uur
voor en in BBS Boschveld aan de Zernikestraat 2.
Kom naar deze markt die anders is. Het is niet zomaar een informatiemarkt.
Het is een markt waar u actief aan kunt deelnemen. Het is een markt die
buiten en in de BBS Boschveld plaatsvindt. Het is een markt met buiten
meer dan 20 gezellige kramen. Het is een markt met een omlijsting met leu-
ke activiteiten. Het is een markt waar meerdere organisaties en veel vrijwilli-
gers aan deelnemen. Het is een markt die u niet mag missen. Met andere
woorden het is een totaalmarkt met als titel Kom, Kijk en Beleef je Wijk!

Natuurlijk hebben we ook een doel met het organiseren van deze totaal-
markt. 
Alle bewoners met een hulpvraag, idee, talent of vrijwilligersinzet kunnen te-
recht bij diverse instanties in de wijk. Er is veel mogelijk en er wordt van al-
les aangeboden. Maar we weten elkaar regelmatig ook niet te vinden. Om
ons goed bekend  te maken organiseren we dus deze totaalmarkt. Daar
kunt u een goede indruk krijgen van het aanbod dat er nu al allemaal is.
Maar daarnaast willen we ook een beter beeld krijgen van wat er leeft bij jul-
lie, de bewoners waarvoor we het allemaal doen. Dat willen we dus ook op-
halen tijden deze markt. Hiermee kunnen we dan weer een nog beter toe-
gepast aanbod aan activiteiten ontwikkelen. Activiteiten waarmee we een
bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van be-
woners.

Het informatieve gedeelte van de markt is opgehangen aan de volgende vijf
thema's:
1. Actief in de wijk
2. Jouw opleiding, jouw werk
3. Computer en telefoon
4. Zorg
5. Typisch jouw buurt

Deze vijf thema's zijn weer onderverdeeld in concrete en vaak interactieve
onderwerpen waar aan deelgenomen kan worden. We noemen een drietal
voorbeelden.
Thema Zorg, onderwerp Budgettips: Waar kun je op besparen? Hoe ga je
slim om met geld? Je krijgt tips over het bijhouden van een kasboek. Pro-
beer voor jezelf eens na te gaan waar je nu je geld aan uitgeeft. Kun je dat
achterhalen? Hier kun je ook  eventueel inschrijven voor een latere cursus.
Thema Typisch jouw buurt, onderwerp koken: Er worden kleine kookwork-
shops  gegeven met allerlei vergeten ingrediënten. Tevens ook informatie
over allerlei kookgerelateerde activiteiten in de buurt. 
Thema Jouw opleiding, jouw werk, onderwerp Mijn kind op de middelbare
school: Er zit veel verschil tussen de basisschool en de middelbare school
en soms is het lastig om dit allemaal te snappen. Van ons krijg je een uitleg
hoe alles werkt en tips hoe je met je puberkind om kan gaan.

Is het dan toch alleen maar informatie-uitwisseling, nee natuurlijk niet!
Er zal veel ruimte zijn voor allerlei leuke activiteiten die de markt verder
aankleden. We zijn nog volop bezig met de verdere invulling hiervan. Maar
we noemen alvast een aantal activiteiten die we aan het uitwerken zijn:
• Ruilbeurs voor kleding en speelgoed
• Schminken voor de kleine kinderen
• Een make-over hoek met make-up, henna en styling; durft u daarna de
catwalk op?
• Ontdekhoek met meerdere testjes
• De babbelbox; welk verhaal wilt u vertellen voor de camera aan uw buurt-
genoten.
• Spellenhoek
• Rondleidingen in en rondom de BBS
• Loterij
• Spel en sport voor kinderen

Tenslotte willen we vermelden dat tijdens Kom, Kijk en Beleef je Wijk de
BBS ook open dag houdt. 

Al met al, laat de kans niet voorij gaan om deel te nemen!
We zien u graag deelnemen aan Kom, Kijk en Beleef je wijk!  op zater-
dag 3 oktober van 12.00 – 17.00 uur.

Tekst: Wim Smeets
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MEER! Met elkaar
Taalontmoeting

Dringend gezocht: Taalvrijwilligers.
Voor de locatie BBS Boschveld zijn we
dringend op zoek naar taalvrijwilligers
voor de taalontmoetingen. Met name
voor de taalontmoetingen op woensdag
van 19.00 - 21.00 uur en op vrijdag van
09.30 -11.30 uur  hebben we nog extra
vrijwilligers nodig.

Vind je het leuk om vrouwen en ook
mannen te helpen bij het leren spreken
en begrijpen van het Nederlands? Dan
bieden wij je prachtig vrijwilligerswerk
aan! Ervaring in het (taal)onderwijs is
niet nodig. Wij vragen van onze vrijwilli-
gers een redelijke beheersing van de
Nederlandse taal en vooral geduld en
plezier in het contact met vrouwen en
mannen van overal uit de wereld.

Voor meer informatie:
Karima Majaiti
Welzijn Divers
Tel.:       06 - 1137 7902
Email:    k.majaiti@divers.nl 

Platform 073
Platform073 is dé plek waar inwoners,
organisaties en bedrijven in de ge-
meente 's-Hertogenbosch elkaar kun-
nen vinden en helpen.

Dus, ben jij op zoek naar een maatje,
hulp, materialen of kennis? Dan kan je
via dit fantastische initiatief in contact
komen met anderen en kan er een hele
mooie samenwerking ontstaan.
Maar het werkt ook andersom, heb jij
een talent en wil je dit graag delen met
anderen, schroom dan niet, en meld
jezelf aan via dit digitale platform, zo
kan er een bijzondere samenwerking
ontstaan.

Log eens in op platform073 via
www.platform073.nl 
Naast het individuele aanbod en vraag
kun je ook door op de knop vrijwilligers
te drukken meteen zien naar welke vrij-
willigers instanties en organisaties op
zoek zijn.
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Aldoende leert men
De grote lichtgevende zon hangt alweer
een tijdje aan de gevel van BBS Bosch-
veld, maar daar stopt het niet mee. Rie-
neke de Vries heeft dit werk de titel 'Al
Doende Leert Men' meegegeven en le-
ren doen we allemaal, iedere dag weer.
Aan de hand van dit gezegde heeft Ma-
lou van Doormaal gesprekken gevoerd
op verschillende plekken in de wijk.
Daar werd besproken wat bewoners
nog graag eens zouden willen leren.
Geduld hebben bijvoorbeeld, of een
Ikeakast in elkaar zetten. Maar ook hoe
je vrienden kan maken, alles leert eten
of hoe je oud kan worden! Alle tips en
adviezen zijn uiteindelijk verwerkt in vijf
verschillende placemats, die je ook nog
eens in kan kleuren.  (Dit is een project
vanuit de Academie voor Beeldvorming.)  

Groetjes, Malou

Fatima Zahra Jallal 

☎ 06 - 5326 5206

Fatima-zahra@bredebosschescholen.nl

Nieuw seizoen wijktheater
Het wijktheater seizoen wordt dit jaar geopend in
BBS Boschveld. Op vrijdag 25 september om
19.00 uur zal de eerste wijktheater in het nieuwe
schooljaar plaatsvinden in de foyer van BBS
Boschveld. Alle wijkbewoners uit Boschveld en
vrijwilligers van het wijktheater uit andere wijken
zijn van harte welkom, kinderen zijn ook welkom
onder begeleiding van een volwassene. We heb-
ben weer verrassende optredens, zorg dat je erbij
bent!

Tekst: Fatima Zahra Jallal



Wijkgericht
Boschveld viert feest
Op het vernieuwde parkeerterrein van het winkelcentrum aan de Copernicuslaan in Boschveld wordt zaterdag 19 
september van twaalf tot vier uur een wijkfeest gehouden. De toegang is gratis. Het feest is een initiatief van de 
winkeliersvereniging in samenwerking met de Copernikkel. Het aanbod bestaat uit eten, drinken, ruilen, sporten, 
repareren, demonstreren en opladen. 

Voor aanleidingen hoefden de organisatoren niet lang te 
zoeken. Het parkeerterrein rond het winkelcentrum van 
Boschveld is vernieuwd, de Copernikkel bestaat één jaar, 
een schoonmaakactie in de wijk is net afgerond en o ja: het 
was gewoon weer eens tijd voor een feestje door en voor 
de wijk. 

Samen bieden de organisatoren een groot pakket van 
activiteiten. Er zijn drankjes en hapjes van onder meer 
Mangal BBQ, de wereldkeuken en de winkel Brabantsche 
Worstenbroodjes.  Die winkel geeft ook een workshop 
worstenbroodjes maken. Verder zijn er muziek, sport en 
spel. De ReparatieStraat presenteert zich en gaat met uw 
kapotte spullen aan de slag. Er zijn opladers waarmee u uw 
mobieltje of laptop gratis kunt opladen op zonne-energie. 
Bewoners verkopen spullen vanachter kraampjes of ruilen 
die met wat u meeneemt op de rommelmarkt. Ook is er een 
smakelijke barbecue.

Copernikkel houdt zelf tijdens het feest open dag. Wijkbewo-
ners kunnen zo kennismaken met de Klussendienst, Bosch-
veldWereldkeuken, Fietswerkplaats, Wijkgalerie, Reparatie-
straat, Tas met een boodschap, NaaiMeetUp, ReparatieStraat 
en De vrije PC. Het zijn kleinschalige bedrijven, bedacht en 
gerund door wijkbewoners. Doel van die bedrijven is tegen 
lage tarieven en zo nu en dan zelfs gratis diensten aan 
wijkbewoners te bieden en de werkgelegenheid in de wijk te 
bevorderen. Tegelijkertijd vraagt de Copernikkel of mensen 
nog “gereedschap” hebben liggen waar ze niets mee doen. 
Dit ‘slapend gereedschap’ kan dan worden gebruikt door de 
Klussendienst en de ReparatieStraat. 
De organisatie zoekt nog vrijwillige parkeerwachten en er 
zijn nog kraampjes beschikbaar voor wijkbewoners die 
spullen willen verkopen. Mocht u nog ideeën hebben, wilt u 
graag meehelpen of een kraampje bemachtigen, dan kunt u 
contact opnemen met Milan van Voorst of de Copernikkel 
(milanvanvoorst@gmail.com of 06-51239759).

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2015
Editie Buurtkrant Boschveld

Leer zelf worstenbrood maken op het wijkfeest van zaterdag 19 september.
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Kom, kijk en beleef je wijk 
Op zaterdagen trekt u er misschien graag op uit. Maar op zaterdag 3 oktober blijft u vast en zeker in de wijk. Dan wordt 
het evenement ‘Kom, kijk en beleef je wijk’ in BBS Boschveld gehouden. Daar moet u echt bij zijn. Michel Lensen van 
Divers vertelt graag waarom.

Medewerkers van Welzijn Divers, 
maatschappelijk werk Juvans en MEE, 
de organisatie voor mensen met een 
beperking, hebben samen de informa-
tiemarkt ‘Kom, kijk en beleef je wijk’ 
georganiseerd. Van twaalf tot vijf uur 
worden tal van leuke en boeiende 
dingen gepresenteerd rondom vijf 
thema’s. Die thema’s zijn bedacht 
nadat de drie organisaties in de wijk 
al werkenderwijs kennis opdeden van 
vragen en behoeften. 

Het gaat over zorg, opleiding en 
werk, wijkactiviteiten, computers en 
telefoon en over zaken die typerend 
zijn voor de eigen wijk. Michel: 

“Daarbij gaat het ook over zaken die 
betrekking hebben op het Paleiskwar-
tier en Deuteren. Want ook voor 
inwoners van die wijken en buurten is 
het evenement”.

“Het is de bedoeling dat wijkbewo-
ners kennis maken met tal van 
activiteiten. En dat wij, de organisato-
ren, ontdekken waar behoefte aan is. 
Zo kunnen we op die vraag inspelen. 
Stel dat het druk is bij het thema 
‘Computer en telefoon’, dan zouden 
we daarover een cursus of een 
themabijeenkomst kunnen organise-
ren. Andere mogelijkheid: we bren-
gen iemand met concrete vragen in 

contact met een wijkbewoner die 
handig is met computers. We hebben 
dus geen pakket van activiteiten in 
onze broekzak, we gaan inspelen op 
de belangstelling en vragen van die 
dag.”

Michel en de andere organisatoren 
zijn momenteel druk met het benade-
ren van vrijwilligers om mee te 
werken aan de voorbereiding van de 
dag. Maar wie nog mee wil doen, kan 
zich bij Michel melden: 06 5478 4859, 
m.lensen@divers.nl.

Michel Lensen, tweede van rechts, en de andere organisatoren van ‘Kom, kijk en beleef je wijk’. 
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Pak de bokshandschoen op 
Dit stukje is voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar die willen leren boksen. Zij kunnen sinds kort terecht in 
Boschveld. Meedoen kost niks. Nou ja, het kost in ieder geval geen geld. Leon Pijnenburg legt uit hoe het werkt.

Leon weet als weinig anderen hoe leuk en goed boksen is. 
In de wijk Hambaken kreeg hij tien jaar lang heel wat 
jongeren de boksring in. Die jongeren vonden dat hart-
stikke leuk en ondertussen werd de wijk er ook nog beter 
van. “Je kunt beter sportief bezig zijn, dan dingen doen 
die niet door de beugel kunnen,” weet hij. “Daar komt 
nog eens bij: als je fi t bent, dan voel je je beter en heb je 
ook meer zin om actief te blijven. Om op tijd je bed uit te 
komen en je best te doen op school of op het werk. Of om 
wat voor anderen te doen.”

Het verklaart waarom vier organisaties samen te schouders 
zetten onder Boksveld Fit, zoals het initiatief heet: Bra-
bantWonen, S-Port (dat is een onderdeel van de gemeen-
te), Divers en Zayaz. Leon zelf werkt bij Zayaz. Hij is sinds 
begin dit jaar actief in Boschveld en zoekt daar wijkbewo-
ners op die wat willen betekenen voor de wijk of die, op 
wat voor manier dan ook, hulp nodig hebben. Wie Leon 
wil bereiken, kan hem bellen (073-648 2627). Of spreek 
hem aan als hij op zijn bakfi ets door de wijk toert.

Ook voor vaders
In Hambaken trad Leon zelf lange tijd op als bokstrainer. 

“Maar dat ga ik hier niet doen. We hebben in deze wijk 
nogal wat jongeren die sportief zijn en die zelf les kunnen 
geven. Ik ga ze dat leren en zo kunnen zij het stokje snel 
overnemen. Wie weet, kan ik ook vaders enthousiast 
maken om mee te doen.” Boksveld Fit is elke donderdag in 
BBS Boschveld. Het is steeds van half vier tot vijf uur. Het 
draait vooral om boksen, maar er is ook aandacht voor 
bootcamp (training in de buitenlucht) en andere sporten. 
Ouders mogen meedoen. Wat leuk is: meedoen kost niks. 
Leon: “Het kost in ieder geval geen geld. Maar we willen 
wel dat deelnemers een tegenprestatie leveren. En nee, 
het gaat nou eens niet om met prikkers en bezems de wijk 
schoonmaken. De tegenprestaties zijn bijna net ze leuk als 
het boksen zelf. We gaan op zoek naar dingen die zinnig 
zijn voor de wijk en ook nog eens leuk om te doen. Wat 
dacht je van sportdemonstraties houden in de wijk? 
Functioneren als buurtwachter of optreden als beveiliger 
bij een activiteit? Of je kunt kwetsbare ouderen een 
handje helpen. Ook leuk: een kopje koffi e drinken met 
mensen die wel wat aanspraak kunnen gebruiken.”

Zin om mee te doen? Bel Leon. Of, nog beter: wandel 
gewoon binnen op een donderdagmiddag in de BBS. 

Jongens uit Boschveld boksen elke donderdagmiddag in de BBS. In het midden Leon Pijnenburg.
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Lucia kun je om een boodschap sturen
Van het levensverhaal van Lucia Bijvank zou een regisseur een speelfi lm kunnen maken. Een aaneenschakeling van dramatische 
gebeurtenissen bracht haar uiteindelijk in ’s-Hertogenbosch. Daar is ze nu de stuwende kracht achter de boodschappendienst in 
Boschveld. Een dienst die in een behoefte voorziet en toch nog ruimte heeft voor nieuwe deelnemers.

Lucia houdt op het Wijkplein spreek-
uur voor wie hulp nodig heeft met 
het invullen van formulieren, het 
beantwoorden van brieven van 
instanties en voor wie geen wijs meer 
kan uit de fi nanciële administratie. 
Verder begeleidt ze een blinde vrouw, 
deed ze aan huiswerkbegeleiding en 
springt ze zo nu en dan in als gast-
vrouw van het Wijkplein. 

Boodschappendienst
En dan is er dus de boodschappen-
dienst. Die dienst is bedoeld voor 
mensen die om wat voor reden dan 
ook niet zelfstandig naar de super-
markt kunnen. Omdat ze geen auto 

hebben, omdat ze lichamelijk beperkt 
zijn of om wat voor reden dan ook. 
Voor hen rijdt elke donderdag een 
busje naar winkelcentrum Helftheu-
vel. “De dinsdag daarvoor bel ik alle 
deelnemers om te vragen of ze mee 
willen. Tussen half tien en tien uur 
worden ze door één van onze twee 
vrijwillige chauffeurs opgehaald. En 
die brengen ze vanzelfsprekend ook 
weer thuis.”

Gezellig
Meerijden kost twee euro en dat geld 
is voor de onkosten, zoals het gebruik 
van het busje. “Maar we houden 
steeds een beetje over en van dat geld 

organiseren we zo nu en dan een 
lunch op het wijkplein voor de 
deelnemers. Hartstikke gezellig.” De 
eerste keer meerijden is gratis.

De dienst heeft nu veertien deelne-
mers, maar dat mogen er best meer 
worden. “Als de bus vol is, rijden we 
gewoon twee keer. Ik kan me niet 
voorstellen dat er in Boschveld maar 
veertien mensen zijn voor wie onze 
dienst een uitkomst is.” Voor meer 
informatie of aanmelden kan gemaild 
worden met de boodschappendienst: 
boodschappendienstboschveld@gmail.
com. Of wandel even binnen op het 
Wijkplein in BBS Boschveld.

Gezellig samen boodschappen doen.
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Het plan voor 
het hart
Er is een nieuw plan voor het hart 
van Boschveld, het gebied  tussen 
Copernicuslaan, Oude 
Engelenseweg, Paardskerkhofweg, 
Edisonstraat, ’s-Gravesandestraat 
en Celsiusstraat. Op 21 september 
kunt u het plan bekijken. Dan is er 
een informatiebijeenkomst in BBS 
Boschveld. De bijeenkomst duurt 
van half acht tot half tien ’s 
avonds.

BBS Boschveld is volop in gebruik 
en de renovatie en nieuwbouw van 
woningen in de wijk gedeeltelijk 
afgerond. Tijd voor de volgende 
stap: het hart van Boschveld. Het 
gebied dus rond BBS Boschveld. 
Volgens het plan wordt dat gebied 
grotendeels autovrij. Het wordt 
parkachtig met veel speelruimte. 
Of dat ook allemaal gebeurt hangt 
onder meer af van de reacties van 
de wijkbewoners. Die avond 
worden ze verzameld.

Actieweken 
voor een 
schone wijk 
‘Boschveld schoon, heel gewoon!’ Dat is de titel van een grootscheepse 
schoonmaakactie. Van 7 tot en met 11 september maken wijkbewoners 
samen met de gemeente, Divers en de woningcorporaties de wijk schoon.  
De week daarna is er ook extra aandacht.

In Boschveld staan nogal eens plastic zakken naast containers. Zelf hele 
bankstellen en andere meubels staan er soms. Bah. Daarom is er een 
opschoonactie. 

Van 7 tot 11 september wordt de wijk schoongemaakt en is er voorlichting, 
onder meer op de basisschool. 

Van 14 tot en met 18 september geeft de gemeente nog steeds informatie, 
maar wordt illegaal gedumpt afval niet meteen opgeruimd. 
Dat gebeurt, net als in de rest van de stad, pas als de gemeente er een 
melding van krijgt.

Op pagina 18 in de buurtkrant meer informatie over ‘Boschveld schoon, heel 
gewoon’.

Afval naast containers. Binnenkort verleden tijd?
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www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt 
u mee aan een schone stad! 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel 
informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, 
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook 
op Facebook: Wijkmanager-West-s-Hertogenbosch. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. 

Nieuwe pagina Facebook
De wijkmanager Boschveld heeft een nieuwe Facebook-pagina.

Riekje Bosch is wijkmanager Boschveld 
en was tot voor kort te volgen via een 
eigen pagina. Dat bleek niet handig. 
Mocht Riekje verkassen naar een 
andere wijk, dan moet haar opvolger 
op het sociale netwerk van start gaan 
met amper connecties die van doen 

hebben met Boschveld. En dus 
besloten de wijkmanagers hun 
pagina’s niet langer te vernoemen 
naar zichzelf, maar naar de wijken 
waar ze actief zijn.
De oude pagina’s blijven nog wel even 
bestaan, maar wie benieuwd is naar 

nieuws van en over Boschveld en de 
rest van West, gepresenteerd door de 
wijkmanager: neem een kijkje op 
www.facebook.com/pages/Wijkmana-
ger-West-s-Hertogenbosch.

Informatie voor senioren
Er lijkt een hoop te veranderen voor 
ouderen. Nieuwe wetten en nieuwe 
ideeën zorgen ervoor dat senioren in 
de toekomst meer zelf verantwoorde-
lijk zijn voor hun leven. Wat houdt dat 
praktisch in? Op zaterdag 17 oktober is 

er een informatiemarkt over wonen, 
zorg en welzijn in de toekomst, De dag 
is bedoeld voor senioren en hun 
mantelzorgers.  Een initiatief van de 
seniorenraad in samenwerking met de 
wijkpleinen Helftheuvel en Boschveld.  

Er is ook ruimte voor gezelligheid, er 
zijn optredens en er is van alles te 
doen. De markt wordt gehouden bij 
Atlent (tegenover de benzinepomp) 
aan de Kooikersweg 333 en begint om 
11.00 uur. 

Buurthuis tegen de vlakte
Het voormalige buurthuis en het 
kantoor van de Afvalstoffendienst 
gaan binnenkort tegen de vlakte. Op 
het terrein komt onder meer het 
zogenoemde CPO-project: woningen 
die door de eigenaren daarvan onder 

eigen beheer worden gebouwd.
Die bewoners zouden volgens de 
oorspronkelijke plannen hun auto’s 
parkeren op het binnenterrein van het 
te bouwen woningencomplex. Dat 
blijkt vanwege de verdeling van kavels 

niet te doen. Parkeren gebeurt nu op 
straat. De gemeente heeft, onder 
meer op vragen vanuit de gemeente-
raad, laten weten dat dit niet leidt tot 
aantasting van openbaar groen of 
speelvoorzieningen.

Het oude buurthuis maakt plaats voor woningen.
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Parallelweg 2e fase
De Nelson Mandelalaan is al op 31 juli opengesteld voor alle verkeer. De
gemeente heeft de laatste tijd heel wat te stellen met bruggen en kon dus
niet nalaten om over deze eenvoudige plechtigheid een persbericht uit te
geven. Daarvan was sprake van 3½ maand eerder dan gepland. Nu was de door Heijmans geplande opening 1 ok-
tober en tussen 31 juli en 1 oktober liggen volgens ons maar 2 maanden. Overigens was de planning van de ge-
meente voor einde werk bij de aanbesteding mei 2015. 

De verkeerslichten bij de afslag naar de Grasso zijn ingeregeld en ook is de tijdelijke afsluiting van de Parallelweg
aangebracht. 
Zo waar is de hoogtebegrenzer de afgelopen 2 maanden intact gebleven. Er was al een pool opgezet door wijkbewo-
ners waarin men kon spelen op de week waarin deze hoogtebegrenzer weer plat ging. De gokkers die veronderstel-
den dat het wel weer binnen 2 maanden zou gebeuren zaten er dus naast.
In de tunnel naar de stad is nieuwe verlichting aangebracht. Echter onder het nieuwe gedeelte van de brug zijn alleen
aan de kant van het Paleiskwartier nieuwe lampen aangebracht. Boschveld mag voor dat deel in het donker blijven zit-
ten. Op dit moment maakt dat nog geen verschil, want die nieuwe lampen deden het niet op de dagen dat ik naar de
Boulevard ging of daarvan terugkeerde.
Wij gaan er nog steeds vanuit dat voor 1 oktober alle openstaande zaken worden afgewerkt zoals beloofd is. Natuur-
lijk houden we dat in de gaten. Pas als de bomen aan beide kanten van de Nelson Mandelalaan geplant zijn is er
sprake van een laan, nu staat het onkruid manshoog, maar ons is verzekerd dat dit allemaal voor de oplevering netjes
gemaaid en gewied wordt.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels
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     ☎ 073 -623 3195 

   E-mail: info@obboschveld.nl

Plein Winkelcentrum
De laatste werkzaamheden van het
plein zijn uitgevoerd en de waarde-
ring van bewoners voor deze op-
knapbeurt neemt steeds toe. Zo
spreekt men waardering uit voor de
verlichting in de avond.
De bollen waarop meerdere auto's
vast zaten en schade opliepen zijn
verwijderd. De verkeerskundige
van de gemeente studeert nu op
een andere oplossing. Ook het
bord voor invaliden is al meerdere
malen plat gereden. Net als met de
paaltjes rond de toekomstige
boomvakken is het toch een kwes-
tie van rijgedrag. Als er weinig ge-
parkeerde auto's staan, komt men
met een rot vaart het plein oprijden.
Ook de situatie voor links afslaan
naar de van Leeuwenhoekstraat is
voor fietsers gevaarlijk. Auto's rij-
den nog steeds over het fietspad van de Parallelweg en
over stoepen. Zo werden de bloempotten op de stoep in
de Celsiusstraat, waarvan de eindredacteur van deze
krant (zie voorpagina Buurtkrant februari 2015) nog wel

eens een foto als voorbeeld heeft genomen, in een nacht
door een autobezitter omver gereden.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto Michael Bögels
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Boschveldoverleg
Het worden drukke weken in september wat betreft vergaderingen. We be-
ginnen 7 september met het Boschveldoverleg. Daarna zijn er nog bijeen-
komsten over de mogelijke vestiging van het Asielzoekerscentrum (AZC) op

het Michelinterrein (8 september) en een bijeenkomst over het Hart van Boschveld (21 september). In die periode
zijn ook de actieweken illegale stort, waarover we spraken tijdens ons laatste Boschveldoverleg voor de vakantie en
de feestelijke opening van het plein voor het winkelcentrum. Dat laatste is een van de onderwerpen van 7 septem-
ber.

13 juli Actieweken illegale stort, politiecijfers 1e half
jaar, parkeren.
Op deze vergadering was ook wethouder Eric Logister
aanwezig en hij was getuige van de voorlichting over de
actieweken 'illegale stort' in Boschveld door Linda van
Nuland van de Afvalstoffendienst.
Zij kondigde aan dat ook in het westelijk gedeelte van
Boschveld de semi-containers worden vervangen door
ondergrondse containers, zoals dat al in  het gedeelte
tussen spoorlijn en Copernicuslaan is gebeurd. Deze me-
dedeling leverde een fikse discussie op met de mensen
uit het Veemarktkwartier. Volgens hen was met de plaat-
sing van de ondergrondse containers de vervuiling in hun
gedeelte van de wijk juist toegenomen. 
Vervolgens werd door haar toegelicht wat er in de 2 we-
ken van 7 - 18 september met de grote schoonmaakactie
gaat gebeuren. Het gaat daarbij erom dat de verantwoor-
delijkheid voor vermindering van de illegale stort meer bij
de bewoners gelegd wordt. Daarom komt er extra voor-
lichting en controle.

De politiecijfers van Boschveld over het eerste half jaar
van 2015 gaven enkele opmerkelijke zaken te zien.
Zo waren er de volgende stijgers: mishandeling van 38
naar 84 (een stijging van 121%), diefstal uit motorvoertui-
gen van 22 naar 41 (87%), verkeersongevallen van 9
naar 14  (55%), vernieling van 17 naar 23 (35 %) en ge-
luid en burenoverlast kent een stijging van 30 %.
Gelukkig waren er ook enkele dalingen in cijfers; inbraak
woningen van 16 naar 13 (-19 %), met ongeveer hetzelf-
de percentage daalde de diefstal van brom-, snor, fietsen
namelijk van 15 naar 12%. Er was in dit half jaar maar 1
diefstal van een auto tegen 4 in dezelfde periode van
2014.
Er heeft geen inbraak in bedrijven plaatsgevonden terwijl
dat in 2014 in de eerste 6 maanden 3 keer het geval was.

Vervolgens kwam parkeren en parkeernormen aan bod.
Dat onderwerp zal de komende maanden niet alleen in

Boschveld maar in heel de stad hoog op de agenda
staan nu er een wijziging van de Nota parkeernormen
van 2003 wordt voorbereid. Soms hebben we de indruk
dat de discussie in Boschveld over de uitzonderingsposi-
tie van het CPO-project, wat nu ook voorgesteld wordt
voor de koopwoningen in het Hart van Boschveld, naast
het bewonersinitiatief van West  mede heeft geleid tot de
mogelijke wijziging van de normen. Zeker is dat het laat-
ste woord daarover wat betreft Boschveld nog niet is ge-
zegd. Dat heeft de wethouder, die sommige opmerkingen
tijdens de vergadering al betitelde als inspraakreactie,
goed begrepen.

7 september Actieweken begonnen,  opening plein
winkelcentrum.
De eerste dag van de actieweken illegaal afval is dan
achter de rug en mogelijk zijn er dan al opmerkingen over
het informatiemateriaal en de werkzaamheden. Dat geeft
de mogelijkheid tot verbeteren en bijsturen van het pro-
ces.
In de vergadering is het ook goed om de stand van zaken
van de werkzaamheden rond de plechtige opening van
het plein voor het winkelcentrum van de Copernicuslaan
door te spreken.
In de afgelopen periode is de actielijst bij het verslag nog-
al gegroeid. Mogelijk hebben de verschillende verant-
woordelijke mensen in de rustige maanden kans gezien
om enkele taken uit te voeren zodat we in die taken en
actielijst kunnen schrappen.
Bovendien maken we een rondje langs de werkgroepen
en mogelijk is er al wat te melden over start van sloop op
tenminste 2 plekken en start van vernieuwing Paards-
kerkhofweg.
Het verslag van 13 juli is al eerder rondgestuurd en uitge-
gedeeld, waarbij deze keer het verzoek zat om te laten
weten of men de stukken nog wil blijven ontvangen. 

Tekst: Kees Heemskerk

  
     's Gravesandestraat 13  
     ☎ 073 -623 3195 
      E-mail: info@obboschveld.nl

Binnenterreinen
Op het speelplekje bij de
nieuwbouw van BrabantWo-
nen (Vlek 19) zijn tijdens de
zomervakantie de beperkte
speeltoestellen aangebracht.
Op verzoek van een aantal
bewoners is er ook een bank
gekomen. Het betekent dat
er geen problemen meer zijn
met het zand dat overal naar
toe waait. Ook hebben de al-
lerkleinsten het plekje nog
enkele weken tijdens de zo-
mervakantie kunnen gebrui-
ken. 

De 3 afzonderlijke binnenter-
reinen bij Vlek 15 (Buys Bal-
lotweg en omgeving) zijn nog
niet ingericht, maar de ver-
wachting is dat daar wat
meer schot in komt als ieder-
een van vakantie terug is. 
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels
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Groen en spelen
Sinds de vorige Buurtkrant is het erg droog gebleven, op een paar stortbui-
en en regendagen na. Het groen in Boschveld werd steeds geler, gras is
dor, bladeren hangen slap of vallen al af en vruchten blijven klein. Dankzij
een klein groepje actieve wijkbewoners zijn de planten, struiken en bomen van de Boschveldtuin nog net in leven ge-
bleven. Niet zo'n goede zomer dus voor het groen en de tuinen, wel prima weer om buiten door te brengen.

De werkgroep Groen en Spelen en de kerngroep van de
Boschveldtuin hebben op een iets lager pitje gedraaid.
Komend najaar gaan we weer met allerlei activiteiten aan
de slag, samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en met
steun van het Oranje Fonds!

Bestaand en nieuw groen
Op maandag 21 september kan iedereen tijdens de in-
spraakavond meer horen over het aangepaste wijkplan
voor Boschveld. Daarin gaat het bijvoorbeeld ook over
het Groene Hart, de nieuwe locatie voor de Boschveld-
tuin, de sportkooi, het CPO-project aan de Edisonstraat
en de inrichting van het gebied langs de Paardskerkhof-
weg. Iedereen mag reageren op het plan en is van harte
welkom op de avond. We horen graag uw mening, zodat
we die ook kunnen doorgeven aan de gemeente. Vanuit
de werkgroep Groen en Spelen kijken we natuurlijk voor-
al naar de inrichting van straten en pleinen, de groene in-
vulling en speelplekken. We werken  mee aan de geza-
menlijke inspraakreactie van het OBB.

We houden contact met de bomendeskundige van de ge-
meente onder andere over de gekapte en nog te com-
penseren bomen in Boschveld van de afgelopen jaren.
Het overzicht van hoeveel bomen er nog gecompenseerd
moeten worden, bijvoorbeeld in het Groene Hart, hebben
we nog tegoed van de gemeente. Binnenkort gaan we
weer de jaarlijkse inboetronde maken door de wijk met de
groenbeheerder van de gemeente, om aan te geven
waar bijgeplant moet worden en ook waar de groeiplaat-
sen van bomen verbeterd moeten worden.
Bij de bescherming van bomen in onze wijk krijgen we af
en toe hulp of vragen we advies aan de Stichting Bosch
en Boom, zoals over betonplaten rond de Esdoorns aan
de Copernicuslaan en een kapvergunning voor de grote
Paardenkastanje achter het voormalige buurthuis.

Bij het nieuw ingerichte plein voor het winkelcentrum
moet alleen het groen dit najaar nog komen, nu is het
nog vooral een stenen parkeervlakte. De rode planten-
bakken voor de winkels zijn nog kaal en ook het perk met
zitgedeelte bij de rotonde is aangelegd, maar nog leeg.
We gaan er op letten dat de hagen en bomen langs de
parkeerplaatsen voldoende beschermd worden tegen in-
rijdende auto's. Samen met aanwonenden en gemeente
houden we voorlopig in de gaten of alles naar wens werkt
en bespreken we na de zomer of er aanpassingen nodig
zijn. De halve bollen zijn vanwege schades aan auto's al
verwijderd.

Boschveldtuin
Ter afsluiting hielden we op 17 juli, vlak voor
de zomervakantie, een zomerfeestje in de tuin
voor alle deelnemers. Na wat tuinieren geno-
ten we samen in de zon gezellig van de zelf-
gemaakt hapjes, salades en drankjes, die ie-
dereen had meegenomen.
De afgelopen weken hadden groente en fruit
in de bakken en perken veel te lijden van de
extreme droogte. Desondanks hopen we dit
najaar nog het een en ander te kunnen oog-
sten.

Eén dezer dagen komt de kerngroep bijeen
om nieuwe kinderactiviteiten te bespreken,
ook in overleg met de BBS, en gaan we tuin-
activiteiten voor komend najaar bedenken. Ie-
dereen is welkom om mee te denken en te

doen, vele handen maken licht werk! Er komen bijvoor-
beeld å, we willen nieuwe bakken (laten) maken en we
willen samen met wijkbewoners nadenken over de inrich-
ting van de nieuwe Boschveldtuin. Het Oranje Fonds
heeft onlangs toegezegd dat zij ons hierbij, in het kader
van hun project Groen verbindt, willen ondersteunen!

Tekst en foto's: Nicole Pakker
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Boschveld Boent Extra
De gemeente en de corporaties gaan in de week van 7 - 11 september de
wijk weer een extra beurt geven. Dat betekent dat in die week de straten in
Boschveld goed geboend en geveegd worden en ook de corporaties in hun

gedeelte aan de gang gaan. In steeds meer wijken vindt deze actie van de gemeente plaats. De voorwaarde daarbij
is dat bewoners zelf ook de handen uit de mouwen steken en zelf mee de wijk schoonmaken in plaats van deze te
vervuilen. 

Wat kunnen de bewoners doen: zelf opruimen of met
kinderen prikken op 9 september
Op woensdagmiddag 9 september gaan wij met de kin-
deren in de wijk zwerfvuil verzamelen zoals wij het afge-
lopen jaar al 2 keer gedaan hebben. Vanaf 13.00 uur wor-
den de kinderen en begeleiders ingeschreven op het
schoolplein bij de BBS en wij gaan dan een klein uurtje
prikken. De bedoeling is dat dan nog meer bewoners
meedoen om een groepje kinderen te begeleiden. 
Er zijn ook bewoners die overdag werken. Zij en anderen
zouden deze schoonmaakweek kunnen aangrijpen om
hun voortuin of eigen brandgang een extra beurt te ge-
ven. 
Sommige bewoners hebben al hun best gedaan. Zo heb-
ben 2 bewoner met een hoge drukspuit de achteringang
van hun portiek schoon gespoten. Dat verdient navolging.

Leden van de kerk Parousia zijn al dagen bezig geweest
het groen tussen de basaltstenen uit te krabben.
Bewoners dienen volgens bijgevoegd schema hun auto
tijdelijk buiten het schoon te maken gebied te zetten.

Wat moeten bewoners niet doen?
⁎ Niet de dag ervoor of de dag erna en liefst nooit meer
het grof vuil bij de containers dumpen. Spaar het op en
breng het op die woensdag 9 september naar de
kraakwagen.
⁎ Niet voor hun flat (woning) of op het grasveld er achter
er een puinzooi van maken: geen brood (soms hele bro-
den) daar meer strooien. Dat trekt alleen mar ongedierte
aan.
⁎ Niet hun hond uitlaten op plekken waar geen uitlaatrou-
te is, want dat betekent dat anderen (ook spelende kinde-
ren) met strontschoenen thuiskomen.
⁎ Niet als een ondergrondse container het niet doet om-
dat deze vol is de zakken er maar naast gooien. Bij
kunststofcontainer lag in een weekend een hele hoop.
Daar tussen ook en veel andere zaken dan plastic. (Zie
foto rechtsboven)
Als wij als bewoners zelf meewerken aan een schone
wijk dan kunnen wij – ondanks de bezuinigingen – ook in
2016 weer rekenen op de gratis kraakwagen voor grof-
vuil. Dat is altijd beter dan een forse boete van € 150 te
krijgen. Dat geld kunnen we in deze tijden van bezuinigin-
gen beter besteden.

Proper Jetje en wisselbeker
Proper Jetje is bij het boenen namens de gemeente aan-
wezig. Kinderen uit de wijk, die op andere scholen zitten

zijn ook welkom. Alle kinderen krijgen van de
gemeente 2 Euro als zij goed hebben ge-
prikt. De groep kinderen die de schoonste
straat aflevert krijgt de wisselbeker.

Kraakwagen op woensdagmiddag 9 sep-
tember
Voor al dat werk stelt de gemeente weer een
kraakwagen ter beschikking waar men gratis
zijn grof vuil kan inleveren. Deze komt dan
woensdagmiddag 9 september 2015. Vanaf
13.00 uur staat de kraakwagen in de Vol-
tastraat ter hoogte van de Wijkplaats (Co-
pernicuslaan 89-91) en vanaf 14.00 tot
14.45 uur in de Edisonstraat bij de BBS. 
Bewoners, die ziek zijn of slecht ter been
kunnen hun grof vuil laten ophalen. Daar-
voor dienen zij uiterlijk dinsdag 8 september
het OBB ( 073- 623 3195 of  06- 2 444
9890) te bellen. Dan wordt dit door Brabant-
Wonen samen met Weener XL opgehaald. 

Schoonmaakactie gemeente
Voor degenen die bijgaand kaartje (zie pagina 19) niet zo
makkelijk lezen geven wij hieronder de begrenzing aan
van de schoonmaakactie van de gemeente.

1. Maandag  7 september: Oude Vlijmenseweg, Coperni-
cuslaan 1-183 (oneven), Lorentzstraat (even en oneven)
en tussenliggende gedeelte van Voltastraat, Ampè-
restraat  en  Röntgenstraat.
2. Dinsdag 8 september: Copernicuslaan 185-403, van
Leeuwenhoekstraat , Buys Ballotweg, Oude Vlijmense-
weg 301-323 en tussenliggende gedeelte van Voltastraat,
Ampèrestraat, Röntgenstraat en hele Kelvinstraat en Ka-
merlingh Onnesstraat.
3. Woensdag 9 september: Oude Vlijmenseweg, Simon
Stevinweg, , Prof. Keesomstraat, Concordialaan, Vijver-
berg.                                                      
4. Donderdag 10 september: Copernicuslaan 4-290
(even), Edisonstraat (oneven), Parallelweg  64-1, Oude
Engelenseweg, Oude Vlijmenseweg, Paardskerkhofweg
en straten Veemarktkwartier
5. Vrijdag 11  september: Copernicuslaan (winkels), Chr.
Huygensweg (oneven), Parallelweg 119-66, Edisonstraat
(even) en alle tussenliggende straten van Coehoornplein,
’s-Gravesandestraat, van Musschenbroekstraat, Fahren-
heitstraat.

      's Gravesandestraat 13  
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Nu Boschveld (behalve Veemarktkwar-
tier) 1 gebied is voor de parkeerregeling
zou het mogelijk moeten zijn dat die
straten echt helemaal autovrij zijn. Dat
betekent dat iemand van de Buys Bal-
lotweg  zijn auto op dinsdag 8 septem-
ber in de Prof. Keesomstraat kan zet-
ten. Autobezitters uit de ’s-Gravesande-
straat kunnen hun auto op 11 septem-
ber tijdelijk parkeren in de Marconi-
straat. Bewoners van het Veemarkt-
kwartier zouden voor 1 dag kunnen par-
keren op de parkeerplaats PK 14.
Wij waarschuwen de bewoners met
briefjes huis aan huis en ook nog onder
de ruitenwissers  van de auto dat zij de
auto op die betreffende dag buiten het
schoonmaakgebied moeten zetten. Ook
plaatst de gemeente verbodsborden. 
Wij rekenen op uw medewerking.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels, gemeente

Hart van Boschveld, inspraak op 21 september
De inspraakavond over het Hart van Boschveld is op
maandag 21 september. Als de toekomst van Bosch-
veld u aan het hart gaat, dan moet u beslist komen. Er
zijn nogal wat veranderingen in het wijkplan dat in
2009 in de inspraak is geweest en in februari 2010
door de gemeente is vastgesteld. Zo worden op het
terrein van de Afvalstoffendienst veel minder wonin-
gen gebouwd. Zeker geen appartementen meer maar
wel zo'n 100 grondgebonden koopwoningen. 

Dat Hart van Boschveld wordt zoveel mogelijk autovrij
gemaakt. Dat betekent dat in dit plan in de toekomst
de Edisonstraat tussen de 's-Gravesandestraat en de
Copernicuslaan als straat voor auto's eruit gaat. Het-
zelfde geldt voor het grootste gedeelte van de Marco-
nistraat. Dat betekent in dit voorstel dat er veel auto's
geparkeerd gaan worden op het grasveld van de Co-
pernicuslaan vanaf de Edisonstraat. De kooi verhuist
dan volgens dit voorstel in de toekomst naar ongeveer
de huidige Marconistraat. Wat betreft de Marconistraat
zou de meest noordelijke flat gesloopt worden (num-
mers 4-26). Het parkeren voor het CPO-project, maar
ook voor de toekomstige 100 grondgebonden wonin-
gen, zal in het openbaar gebied plaatsvinden en niet
op eigen terrein, zoals nu bij Signatuur en de nieuw-
bouwwoningen van BrabantWonen.

De Boschveldtuin krijgt een nieuwe vaste plek, overi-
gens wel kleiner van omvang dan nu. Het hondenuit-
renveld hebben we op de tekening nog niet gezien.
Ook is er niet voorzien in een vervangende plek voor
de Kunsthal, die toch de afgelopen tijd een zeer wel-
kome aanvulling was op het aanbod van Boschveld.
Nergens valt te lezen hoeveel volwassen bomen voor
al die plannen gekapt gaan worden en de termen
groene hart en hart lopen nogal door elkaar heen. Het
winkelcentrum behoort niet tot het hart terwijl volgens
ons de komst van de Nederlandse supermarkt, waar-
op we al jaren wachten, juist van veel invloed is op dat
hart.
Er zijn nog veel meer vragen te stellen bijvoorbeeld waarom geen sociale huurwoningen op het terrein van de afval-
stoffendienst? Afgesproken is dat de vragen van de aanwezigen genoteerd worden en dat dan later daarop antwoor-
den komen. Laat dus niet de kans voorbijgaan om antwoord te zoeken/ krijgen op vragen.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Informatieboekje gemeente
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	  	  	  	  Huisartsenzorg	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Verloskunde	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Psychologische	  hulp	  
	  	  	  	  Fysiotherapie
	  	  	  	  Huid/	  Oedeem-‐therapie

Orthopedagogiek
Logopedie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	   Ergotherapie
	  	  	  	   Diëtiste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	   Onderwijscoaching

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Op	  werkdagen	  	  open	  van	  8.00	  -‐	  17.00 	  	  	  	  	  	  	  	  

Riolering
Als het flink geregend heeft is op mijn dagelijkse tocht door de wijk gemakkelijk te ontdekken
welke putten verstopt zitten. Waar bladeren voor liggen is na wat werken met een stok ge-
makkelijk te zien of er sprake is van verstopping ondergronds. Zo heb ik in de loop van jaren
heel wat kolken en putten gemeld. Ook een aantal op de Parallelweg. Tot mijn verbazing was
na aanpak van de Parallelweg dat probleem bij tenminste 2 kolken tegenover de Grasso niet
opgelost, daar bleef het water nog steeds staan. Dit rioleringsprobleem is nu opgelost. Daar-
voor moest onder de nieuwe asfaltweg geboord worden om een buis aan te leggen. Het kost
extra geld (duurde 2 dagen) en het asfalt van het fietsgedeelte is nu vervangen door rode klin-
kers. Gelukkig is het rioleringsprobleem daarmee opgelost. Nu staan nog een paar kolken van
de Simon Stevinweg op het lijstje. 

Tekst: Kees Heemskerk         
Foto: Michael Bögels

Nieuw wijkplan ook nieuw bestuur OBB?
Het OBB (Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld) bestaat officieel
bijna 12 jaar. Dat is dan volgens de acte van de notaris. Allerlei ont-
wikkelingen in de wijk, waarbij steeds meer de verantwoordelijkheid
bij bewoners zelf gelegd wordt en wat heeft geleid tot vele nieuwe
initiatieven vraagt om andere structuren. Het wordt ook tijd dat er
nieuwe mensen bij komen en het huidige bestuur terugtreedt. Wie
pakt de handschoen op?
Voor nadere informatie kan men bij de secretaris van de wijkraad te-
recht (073- 623 3195 of 06 - 2444 9890)


