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De doorgeef-
kast in de BBS

Een nieuw woord, doorgeef-
kast? Nee, het bestaat al veel
langer. Officieel is een door-
geefkast een kast met deurtjes
aan de voorkant en de achter-
kant. Zo'n kast wordt gebruikt
bij cleanrooms, maar ook in
gewone huizen tussen keuken
en woonkamer. Dan wordt het
ook wel doorgeefluik genoemd.
De doorgeefkast in de BBS is
iets heel anders. Deze kast is
bedoeld om spulletjes die bij
de een over zijn, aan een an-
der door te geven. Dat is altijd
beter dan weggooien. Het idee
is overgewaaid van de BBS
Zuid, daar staat al langer zo'n
kast. Marlies beheert de kast,
die begin februari in de wacht-
ruimte (met die mooie tafel),
geplaatst werd. Veel reclame is
er nog niet gemaakt. Marlies
wil rustig aan beginnen en kij-
ken hoe het loopt. Ze wil wel
graag laten weten dat mensen
geheel vrij zijn om spulletjes in
de kast te zetten of te leggen
en geheel vrij zijn om spulletjes
uit kast te pakken en mee te
nemen. Als je iets meeneemt,
hoef je niet eerst wat te geven.
Vanaf het begin stond de kast
aardig vol. Veel boeken, maar
ook speelgoed, spelletjes en
snuisterijtjes. Wat kan er nog
bij? Marlies wil nog niet met
kleding beginnen. Daar zit veel
werk in, want kleding kun je al-
leen schoon en gesorteerd
aanbieden. Voedsel kan ook
niet. Maar blikken zijn wel wel-
kom. En, zo zegt Marlies, als
iemand een kist appelen over
heeft… En wat te denken van
zegeltjes? Die zijn ook wel-
kom. 

Marlies eindigt haar verhaal:
"Als iemand een grotere kast
over heeft, waarin de spulletjes
mooi tot hun recht komen,
graag. Dan geven we de oude
kast met plezier door."

Tekst en foto: Michael Bögels

                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Maandag 29 februari

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS
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OBB

  Zaterdag 12 maart
  Vrijdag 1 april  *
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  Zaterdag 16 april
  * Datum onder voorbehoud zie boschveldbeweegt.nl/agenda voor actuele informatie.
 

11.30 Opening BAC Boschveld Ambachten Centrum Ondernemers
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Boutique Sotra, de eerste moslimamode-
winkel in onze stad 

In de rubriek 'Ondernemer van Boschveld aan het woord' een gesprek met
Ibrahim, pas 21 jaar oud en nu al ondernemer. In Boschveld opende hij de
eerste moslimamodewinkel ‘Boutique Sotra’ in onze stad. Kansrijk? "Jaze-
ker", zegt Ibrahim. Hij gelooft in zijn concept, want de meeste moslima's dra-
gen graag bedekkende kleding. Dat hoort bij de Islamcultuur.

Boutique Sotra is een klant-
vriendelijk ingerichte winkel
waar vooral ingetogen kleu-
ren overheersen. Er han-
gen, op kinderkleding na,
geen uitbundig gekleurde
jurken in de rekken. "Dat
past ook niet bij onze cul-
tuur", zegt Ibrahim. Naast
kleding verkoopt hij ook
sjaals, tassen en andere ac-
cessoires voor vrouwen.
Ook staat er in de hoek van
de winkel een rek met aller-
lei boeken over de Islam.
Het is nog stil in de winkel,
alle tijd dus voor een ge-
sprek met Ibrahim. Hij
woont in Utrecht en reist ie-
dere dag met de trein naar
onze stad. Het ondernemer-
schap trok hem, want voor
een baas werken ziet hij niet
zitten. Zo ontstonden zijn
plannen voor een eigen win-
kel. Hij koos voor een mo-
dewinkel. "Dat is geen spe-
cifieke keus. Om te kunnen
leven moet ik een commer-
cieel product bieden waar
een markt voor is. Kleding
en eten wordt altijd wel ver-
kocht en in andere grote steden zag ik dat winkels voor moslimakleding suc-
cesvol zijn. Toevalligerwijs kwam ik in Den Bosch terecht, waar ik hoorde
van een mevrouw dat er in het winkelcentrum in Boschveld een winkel te
huur stond. En toen ging het snel. Een modewinkel voor moslima, dat moet
in Den Bosch ook gaan lukken, dacht ik." 

Waarom specifiek voor moslima? 
"Ik ben moslim en ik wil me graag richten tot de moslimvrouw die graag be-
dekte kleding wil dragen om minder aandacht te trekken van mannen. In dat
soort kleding heb ik me gespecialiseerd. Kijk, een kort rokje is overal te
koop, maar er zijn vrouwen die zich daar niet prettig in voelen, vandaar. Ik
koop de kleding bij de groothandel en laat zelf ontworpen kleding maken. De
meeste kleding wordt gemaakt in Egypte. Moslima's van alle leeftijden ko-
men naar mijn winkel. Zo heb ik voor meisjes van vier jaar leuke kleurige
jurkjes. Voor de (oudere) vrouwen zijn er donkergekleurde abaya's, zoals de
Islam voorschrijft. Maar ik heb ook wel lichtere kleuren in mijn collectie zoals
tuniekjes voor de jongere vrouwen, dat zijn de vrouwen die nog een spijker-
broek aantrekken."

Verkoop is groeiende
De winkel bestaat nu ruim een jaar en de klanten komen overal vandaan.
Ibrahim: "Woensdag tot en met zaterdag zijn de drukste dagen. De verkoop
is groeiende. Op dit moment kan ik al van de omzet leven, maar ik kan nog
niet zeggen of het een succes wordt. Dat is een kwestie van de lange adem,
zo gaat dat in de kledingbranche. Ik ben een doorzetter, dat is mijn mentali-
teit. Via onder andere Facebook promoot ik mijn producten, dat gaat goed.
Er wordt ook al online besteld, vooral door klanten uit België. Flyeren heb ik
even gedaan, maar dat vind ik weggegooid geld. Immers het internet is gra-
tis." Hier spreekt de échte ondernemer! 

Tekst: George van de Zande
Foto: Michael Bögels
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Poëtische plannen voor de Paardskerkhof-
weg

In De Gruyter Fabriek hebben heel wat kunstenaars hun plek gevonden. Of
het toeval is, dat weet ik niet. In de buurt van keramisch atelier Cor Unum kun je een aantal keramisten vinden die
zelfs een gezamenlijke ovenruimte hebben. Een van hen is Christine Jetten, die in 2015 de Cultuurprijs Heineken
Brouwerij ’s-Hertogenbosch won. Christine is afgestudeerd aan de Rietveldacademie en ze heeft daarna nog veel
meer geleerd op het gebied van keramiek. Ze weet er heel veel, zo niet alles, van. Tijdens het gesprek met haar blijkt
hoe gedegen Christine zich voorbereidt op een opdracht. Ze bestudeert, maakt een werkboek met foto's en veel in-
formatie, voert gesprekken en zo ontstaat langzamerhand een ontwerp.

Christine vertelt: "Het gaat om de
Paardskerkhofweg. Ik kreeg daar
voor het eerst mee te maken toen de
eerste plannen gemaakt werden. Bij
wijkbewoners ontstond het idee om
het gebouw PK 14 een nieuw jasje te
geven van keramische gevelorna-
menten. Ik had voor een wijk in Delft
en voor de Boschveldweg al dit soort
gevelornamenten ontworpen en zo
werd ik er bij betrokken. De jas voor
PK14 ging niet door omdat de plan-
nen gewijzigd werden. Het gebouw
wordt gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw."

"Ik was al betrokken bij het Kera-
misch Spoor. De gemeente stelt bin-
nen het Keramisch Spoor budgetten
beschikbaar voor bewonersinitiatie-
ven om keramische toepassingen
binnen hun wijk te realiseren. Binnen
dat budget zou ik een bijdrage leve-
ren. Na veel praten, kijken naar de
straat en na overleg met een verte-
genwoordiger van de gemeente,
kwam ik met het idee om iets te doen
met de ecologische zones die be-
staan, maar wel geschakeld moeten
worden. De Paardskerkhofweg kan
de schakel zijn tussen het Paleis-
kwartier en de Ertvelderplas. Ik heb
gekeken welke zangvogels zich hier
thuis zouden kunnen voelen en ik
heb ervoor gekozen om een deel van
de subsidie te besteden aan het ma-
ken van vogelhuisjes. Cor Unum
werkt mee binnen het Keramisch
Spoor en ze hebben al een serie vo-
gelhuisjes van verschillende ontwer-
pers. Wij zijn gewend aan houten vo-
gelhuisjes, maar deze zijn van kera-
miek. Het ontwerp van het vogelhuis-
je is gebaseerd op de twee woningen
die zijn blijven staan op het terrein
waar het CPO-project gerealiseerd
wordt. De leden van het OBB, het
Onafhankelijk Buurtplatform Bosch-
veld,  hebben het huisje gezien en ze
waren er enthousiast over."

"De Paardskerkhofweg wordt een
verkeersvertragende straat, zo groen
mogelijk, maar de geschiedenis van
de straat wil men wel zichtbaar maken. Zo kwam ik op het
tweede deel van het project. Er liggen nog treinrails in het
wegdek, minstens een halve kilometer lang. Langs het
traject liggen stelconplaten die de industriële historie van
de straat laten zien. William Jans, de ontwerper openbare
ruimte van de gemeente, heeft vastgesteld dat de rails
blijven liggen en dat tussen de rails ook stelconplaten ko-
men te liggen. Ik heb overleg gehad met William Jans om
te bekijken waar we elkaar zouden kunnen versterken. Ik

heb zijn keuze benut. Als het aan mij ligt en als de subsi-
die toereikend is, wil ik iets poëtisch toevoegen aan dat
beton tussen de rails. Als het droog is, kun je het niet zien.
Maar als het regent, wordt een motief van vogelsilhouet-
ten zichtbaar. Je ziet het motief als een spiegeling van bo-
venaf, dus vogels in volle vlucht. De silhouetten zijn van
de vogels die we uitnodigen in de vogelhuisjes. Daarmee
verwijs ik op een poëtische manier naar de natuur, de his-
torie en de industriële omgeving."

Tekst en foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Boschveld is een fijne buurt om voor te
werken

Proeft een wijkmanager als smeerolie? Bij smeerolie denk je al snel aan een
middel dat alle raderen soepel laat lopen. En dat is precies wat wijkmanager Riekje Bosch bedoelt met smeerolie. Ze
streeft er namelijk naar om alle zaken van wijkoverleg tot persoonlijk contact in Boschveld zo soepel mogelijk te laten
verlopen. 

Ik ontmoet Riekje Bosch in de BBS,
een beetje haar tweede werkdomein,
waar ze zich helemaal thuis voelt. Ze
heeft een jeugdige en vrolijke uitstra-
ling. Maar haar lange bestuurlijke werk-
ervaring verraadt dat ze al een vijftig-
plusser is. En sinds 1998 werkt zij bij de
gemeente Den Bosch en nu al een
poos als wijkmanager in onder meer
Boschveld. "Ik ben intensief betrokken
bij alles wat er speelt in de wijk, maar
doe dat zonder mensen voor de voeten
te lopen. Er zijn nogal wat organisaties
drukdoende in de wijk. Daar waar het
nodig is wil ik actief meedenken. Eigen-
lijk vervul ik een soort van smeerolie-
functie als het gaat over welzijn, veilig-
heid, sociaal terrein of de ruimtelijke
ontwikkelingen in de wijk. Het belang-
rijkste voor mij is om met anderen de
zaken voor elkaar te krijgen. In mijn
werk sta ik vooral in het hier en nu." Ze
heeft hiervan wel een paar voorbeel-
den. "Zo hebben we vorig jaar de illega-
le stort aangepakt. Toen ben ik heel in-
tensief opgetrokken met de Afvalstof-
fendienst, de bewoners en de wijkraad.
Dat heeft geresulteerd in een schonere
wijk. Op sociaal gebied ben ik bezig om
het wijkteam continu goed te bemensen
voor meervoudige thuisproblematiek.
Dit om te voorkomen dat er binnen één
huishouden teveel hulpverleners actief
zijn. Daarnaast ben ik druk met basis-
professionals en vrijwilligers die actief
zijn om de leefbaarheid in de wijk te be-
vorderen. En bij overlast van jeugd of
drugs hebben we heel korte lijntjes met
de politie. Maar ook over hoe we dit
kunnen voorkomen. Wat voor traject past dan het beste?"

Leuke buurt
Is Boschveld een lastige wijk? 
Lachend: "Nee hoor, het is één van de leukste buurten in
onze stad. Bovendien houd ik wel, in de goede zin van het
woord, van overleg met 'lastige' betrokken mensen. Af en
toe krijg ik de volle laag van bewoners, maar dat houdt
me scherp. Heel goed. En na afloop met elkaar een borrel
kunnen drinken en elkaar recht in de ogen kunnen blijven
kijken, dat is belangrijk. Immers iedereen in de wijk doet
zijn best en ik doe dat vanuit mijn rol als wijkmanager. Ik
probeer altijd te kijken vanuit het perspectief van bewo-
ners, vanuit hun ogen, hun beleving. Iedere maand komt
het bewonersoverleg bij elkaar, dan tel ik altijd koppen:
zijn er bijvoorbeeld meer bewoners dan professionals en
iedere keer is weer een goede vertegenwoordiging van
bewoners. De samenwerking verloopt goed, ondanks dat
er weleens zaken langs elkaar heenlopen. Maar waar
niet? Ik doe ook de individuele gesprekken wanneer er
iets niet goed gaat of wanneer daar behoefte aan is.
Soms schakel ik dan het sociaal wijkteam in voor onder-
steuning. Mooi is ook dat er een goede wijkraad, het OBB,
is. Dat is een fijne ploeg om mee te werken. En als zij niet
verder komen met een kwestie dan pak ik dat verder op." 

Nog lang niet klaar
"Ik zit veel vergaderingen in de wijk voor en die wil ik op-
en-top inhoudelijk voorbereiden, anders loopt dat niet
goed. Daar gaat best tijd inzitten. Daarnaast heb ik een in-
houdelijke belangrijke rol in Wijkgericht, een onderdeel
dat mooi meelift met de Buurtkrant. Ik maak me elk jaar
sterk dat de Buurtkrant blijft bestaan. Er is veel druk om
het digitaal te doen. Is op papier wel nodig? Nou, hier in
Boschveld wel, want de krant wordt er goed gelezen.
Maar toch. Iedere keer weer bewijzen bij mijn bazen dat
deze manier van communicatie echt nodig is." Ik knik in-
stemmend, we gaan ervoor. 
Binnen het Stadhuis werkt Riekje Bosch plezierig samen
met alle wethouders die verschillende portefeuilles behe-
ren. "Dat is de politieke realiteit en daar moet ik mee dea-
len wil ik integer zijn, ook al heb ik soms andere ideeën.
Mijn politieke kleur doet niet ter zake. Ik kijk naar wat ik
hier in de wijk hoor, dat neem ik mee in mijn adviezen. In
Boschveld ben ik nog lang niet klaar, ik wil er nog wel een
poosje door. Deze BBS is een mooie fysieke plek waar-
van ik hoop dat bewoners dit steeds meer als een basis
gaan zien. Boschveld leeft, er gebeurt veel qua wonen en
werken. Boschveld is nu al een fijne buurt en dat wordt al-
leen maar beter."   

Tekst: George van de Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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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 
 Donderdag        09.00 •    12.00 uur

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

Inge Bonnet

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 Vrijwillige
Thuishulp (VTH)
BrabantWonen
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Bas van Boxtel
Email: bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Michel Lensen & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur
meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Michel Lensen: 06 - 5478 4859 of m.lensen@divers.nl         
Wim Smeets: 06 - 2159 4960 of w.smeets@divers.nl

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings
Wim van de Wiel

Donderdag

Donderdag 

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00
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In dierbare 
herinnering

Helaas hebben wij veel te vroeg
afscheid moeten nemen van oud
vrijwilliger Henk Klaassen.
Zondag 24 januari is hij overleden
na een langdurige ziekte.
Henk was actief van april  2009 tot
mei 2014.

Wij zijn dankbaar voor de jaren
dat hij ons met zijn kennis en ex-
pertise heeft ondersteund. Henk
was een kei in belasting en pen-
sioenzaken
Als persoon was hij sociaal bewo-
gen, zeer behulpzaam en belang-
stellend naar de medewerkers en
bezoekers van het Wijkplein. 
Henk was als vrijwilliger ook actief
in zijn woongemeente Engelen, in
's-Hertogenbosch als taal- en
schuldhulpmaatje en zelfs buiten
Nederland was hij actief voor een
goed doel. 

Wij zullen zijn warme persoonlijk-
heid, zijn nuchtere kijk op allerlei
zaken en humor missen!

Medewerkers Wijkplein Boschveld

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015
Voor hulp bij het invullen van uw inkomstenbelasting 2015 kunt u bij het Wijkplein
een afspraak maken. Omdat wij beperkt zijn in onze tijd en menskracht, hebben
wij een aantal regels opgesteld.

• Het gezamenlijke inkomen mag niet hoger zijn dan € 35000,-
• U bent niet in bezit van een eigen huis.
• Alleen op afspraak kunnen wij u helpen.
• Alle bewijsstukken moeten aanwezig zijn.
• Zonder bewijsstukken vullen wij niets in.
• Uw aangifte moet in één afspraak ingevuld kunnen worden.
• Wij doen de aangifte niet op papier.
• Mensen die in box 2 en box 3 vallen kunnen niet bij ons terecht.

Wat moet u meenemen om het belastingformulier in te vullen:
(alleen wat op u van toepassing is)

• Belastingpapieren en de handleiding.
• Jaaropgave(n) over 2015, ook van de partner.
• Digi-D-code, ook van de partner.
• Voorlopige teruggaaf en/of heffingskorting 2015 van u en uw partner.
• Overzicht kinder/combinatie/alleenstaande ouderkorting enzovoort.
• Openbaar vervoerverklaring of fietsverklaring.
• Buitengewone uitgave(n) (betalingsbewijzen, bankafschriften, nota's) van
            eigen bijdrage medicijnen, hulpmiddelen, artsen, tandarts en dergelijke.
• Eigen bijdrage gezinszorg.
• Zorgtoeslag 
• Giften: alle nota's of betaalbewijzen.
• Loonstrook januari en/of februari 2016.

Als blijkt uit de uitslag van de aangifte dat u
geld terugkrijgt, moet u dat aan de gemeente
sociale dienst doorgeven als u een WWB uitke-
ring ontvangt. 
De uitkeringsinstantie kan deze inkomsten in mindering op je uitkering brengen
indien van toepassing.
Maak het geld dus niet op voordat de sociale dienst heeft bepaald of je het
mag houden, of dat het (gedeeltelijk) gekort wordt op je WWB inkomsten.
Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting verzorgen.
Voor een afspraak kunt u bellen: 073 - 822 5380
Of langskomen in de Zernikestraat 2 (BBS Boschveld)
Tekst: Nancy van Lent

Ouderkamer
 
Binnen de Ouderkamer worden
wekelijks verschillende thema's
besproken die betrekking hebben
rondom school en het opvoeden.
De Ouderkamer is iedere donder-
dag van 13.00 tot 14.30 uur in de
BBS Boschveld. Voor de komende
periode zijn de volgende thema's
ingepland:
 
Donderdag 3 maart: informatie
over hulphonden, zowel in de klas-
sen als in de ouderkamer
Donderdag 10 maart: lente krie-
bels door de GGD
Donderdag 31 maart: weekend-
school De Bollebozen

We zien jullie graag bij de ouder-
kamer.
Voor meer informatie;
Karima Majaiti, welzijnswerker Di-
vers
Tel: 06 - 1137 7902
Email: k.majaiti@divers.nl
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Kinderkookclub Boschveld Kokkies
We zijn ontzettend trots op alle Boschveld Kokkies die van 3 november 2015 tot en met 12 januari 2016 met ons ge-
kookt hebben.
Ons doel was om de kinderen te leren dat gezond eten ook lekker kan zijn. We merkten dat de kinderen, net als alle
andere kinderen, liever patat, pasta, pizza en nacho’s wilde maken en niet zoveel interesse hadden in gezonde dingen.
Wij hebben ons doel daarop aangepast door deze gerechten op een gezonde manier te leren bereiden. 
Het viel ons op dat de kinderen erg moesten wennen aan bepaalde smaken. Toch heeft iedereen steeds geproefd wat
we gemaakt hadden, ook als ze vooraf dachten dat ze het niet lekker vonden. We hadden namelijk met elkaar afge-
sproken dat we geen: "ieuw" mochten zeggen. 

Alle gerechten waren van verse producten gemaakt. Zonder behulp van pakjes en zakjes. We hebben met de keuze
van de gerechten rekening gehouden met een klein budget en dat alles makkelijk verkrijgbaar is (supermarkt of Turkse
winkel).

Een greep uit de dingen die we gekookt hebben:
-	Appelmoes
-	Nacho's uit de oven, op een gezonde manier
-	Zelfgemaakte pesto en bruschetta
-	Hartige kip-kerrie banketletters (voor Sinterklaas)
-	Pizza met volkoren bodem, zelfgemaakte saus en ver-
se groenten
-	Loempia's uit de oven

Samen koken is niet alleen maken en proeven, maar
ook afspraken maken, taken verdelen en samenwerken.
Dit hebben we steeds in kleine groepjes gedaan. Dus
iedere keer kookten we met iemand anders. 
Elke les hebben we naast het koken ook aandacht ge-
schonken aan andere onderwerpen. Zoals: gezond
eten, producten leren kennen, suikerklontjesspel, uien
leren snijden, recepten lezen, bedienen van keukenap-
paraten en hygiëne. 

Als kers op de taart was er een feestelijke afsluiting,
waarbij de kinderen voor hun ouders gekookt hebben.
Ze konden zo laten zien wat ze geleerd hebben en de
ouders laten meegenieten.
Zowel wij, als de kinderen en hun ouders zijn trots op
het eindresultaat.
De kinderen gingen naar huis met een door ons ge-
maakt kookboek met foto's en recepten van de kookclub, een mok met naam en persoonlijke tekst en uiteraard een di-
ploma.

Door de leuke reacties van de ouders en vele belangstelling, zijn we nog in gesprek over een eventuele voortzetting.

Tot Kooks!

Tekst: Natascha Blahétek en Laura van Wezel
Fotocollage: Laura van Wezel

Gezonde lunch
Een aantal vrijwilligers is na-
mens alle vrijwilligers en
scholieren van BBS Bosch-
veld, de eigenaar van super-
markt Sonay wezen bedan-
ken met een bloemetje. De
vrijwilligers bedankten Fou-
ad voor het sponsoren van
fruit voor de Gezonde Lunch
die de vrijwilligers organise-
ren voor de kinderen. Ze ho-
pen dat ze in de toekomst
mogen blijven genieten van
het verse fruit tijdens de Ge-
zonde Lunch. Nogmaals
hartelijk bedankt voor het
fruit namens alle vrijwilligers
en kinderen!

Tekst: Vrijwilligers Gezonde lunch
Foto: Miriam
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Wijkgericht
Alle wijkinformatie op één site
De website boschveldbeweegt.nl viert met een nieuwe vormgeving het tienjarig bestaan. Alfred Heeroma is al sinds de 
start de redacteur, vormgever en technicus van de site. En is ook nog eens eindredacteur van de Buurtkrant.

Meer dan een half miljoen pagina’s worden er jaarlijks 
bekeken op de website, maar Alfred is de laatste om 
daarover op te scheppen. “Want wat zegt zo’n getal nou? 
Geen idee of die bezoekers vonden wat ze zochten en of ze 
de site waarderen. Dus laten we daar niet al te veel gedoe 
over maken.”

De website boschveldbeweegt.nl bestaat dankzij fi nanciële 
steun van BrabantWonen, Zayaz, de gemeente en wijkraad 
OBB. En dankzij Alfred, die de website onderhoudt, nieuws 
en informatie verzamelt en plaatst. “Toen we begonnen, 
was het de bedoeling dat deze website de verzamelplaats 
voor de wijkbewoners zou worden en dat is redelijk gelukt. 
De laatste tijd hebben nogal wat organisaties eigen sites 
ontwikkeld, zoals de Copernikkel, BBS Boschveld en de 
Boschveldtuin. Niks mis mee natuurlijk, maar ik hoop wel 
dat de mensen achter die websites hun nieuws ook aan mij 
doorsturen zodat ik het kan publiceren. Daarmee bewijzen 
ze de wijkbewoners een dienst, want voor hen is het handig 
dat alle informatie op één plaats is te vinden.” Wat die 
informatie betreft: omdat Alfred ook allerlei rapporten, 

nota’s en ander documenten een plekje geeft op de 
website, is boschveldbeweegt.nl uitgegroeid tot hét archief 
van de wijk. “En alles is binnen drie, maximaal vier kliks of 
via de zoekfunctie te vinden.”

Buurtkrant
Zelf woont Alfred al drie jaar niet meer in de wijk. Maar 
vanuit Deuteren, waar hij woont, blijft hij graag betrokken 
bij Boschveld. “Want dat voelt nog steeds als mijn wijk.” Om 
die reden blijft Alfred ook de redacteur van de Buurtkrant. 
Het werk voor website, de Buurtkrant én de Wikipedia-
pagina Boschveld maakt hem tot ongeveer het persbureau 
van de wijk. “Heel boeiend om te doen, zeker als je het een 
beetje journalistiek probeert aan te pakken. De informatie 
moet betrouwbaar zijn. Als er meningen in staan, moet 
duidelijk zijn van wie de mening is. En ik probeer al het 
nieuws zo te brengen, dat het voor alle lezers begrijpelijk 
is.”

Wie wil weten of dat lukt, leest de Buurtkrant en neemt een 
kijkje op de website: www.boschveldbeweegt.nl. 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2016
Editie Buurtkrant Boschveld

Alfred Heeroma werkt in de avonduren aan Boschveld Beweegt.
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Met de benen buiten
Ze hingen op zaterdag 16 januari zowat met de benen buiten bij de Copernikkel. Het zou zomaar de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van Boschveld kunnen worden.

Copernikkel begon het nieuwe jaar met een feestelijke bijeenkomst en daar zijn zo’n 120 mensen op afgekomen. Die lieten 
zich informeren over wat er allemaal gebeurt in de bruisende winkel van producten en diensten, bewonderden de geëxpo-
seerde kunst en genoten van de muziek van de Boschveldband. 
Ook werd de vernieuwde website offi cieel gelanceerd: www.copernikkel.nl.

Wijkteam gewijzigd
De bezetting van het sociaal wijkteam van Boschveld is 
gewijzigd. 

Het team bestaat vanaf begin dit jaar uit Hülya Güdük, 
Yassine Mami en Antonie Stevens. Hülya werkt bij Cello, 
Yassine en Antonie zijn van de gemeente. Deze samen-
stelling is tijdelijk. 

Er zijn plannen om het wijkteam samen te voegen met 
het Basisteam Jeugd en Gezin. In een volgende uitgave 
meer informatie daarover.

Laat de planten 
maar komen
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de nieuwe 
plek van de Boschveldtuin ‘tuinrijp’. De gemeente heeft 
die taak op zich genomen. Daarna mogen de 
vrijwilligers van de tuin aan de slag.

De mensen van de Boschveldtuin zijn hartstikke blij met 
de nieuwe locatie. Die is dan wel kleiner, maar ligt minder 
afgelegen en wordt omheind door een hek. Op de oude 
locatie wordt vanaf komend najaar gebouwd.

Hoe de tuin naast de BBS er precies uit komt te zien, is nog 
niet bekend. Twee landschapsontwerpers zijn druk in de 
weer en laten zich bij hun werk inspireren door de schetsen 
van wijkbewoners. Twee bijeenkomsten zijn er gehouden, 
eentje voor volwassenen en eentje voor kinderen. De 
ontwerpers mogen haast maken, want Nicole Pakker van 
de Boschveldtuin laat weten dat de verhuizing nog voor de 
zomer gaat gebeuren. Alle hulp is welkom. Op pagina 15 
en 16 meer over de tuin.

De Boschveldtuin heeft de eigen website compleet 
vernieuwd. Kijk maar eens: www.boschveldtuin.nl.
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Brahim is weer thuis
Brahim Settout is vanaf begin dit jaar nieuw als wijkwerker in Boschveld. Nou ja nieuw… Hij is weer terug, kunnen we 
beter zeggen.

“Moet ik opnieuw op de foto? Volgens 
mij heeft de redactie nog wel een foto 
van me liggen uit de tijd dat ik hier 
vroeger werkte. Zet die er maar bij, 
toen was ik iets slanker,” lacht Brahim. 
Maar er is geen ontkomen aan. 
Fotograaf Olaf Smit neemt hem mee 
de wijk in. Want Brahim moet opnieuw 
worden geïntroduceerd en dus 
gefotografeerd.

Testament
De wijkwerker van Divers vervangt 
Anine Vloedgraven in Boschveld. Die 
heeft vorig jaar nog ‘Boschveld on 
tour’ gehouden, dat leidde tot een 
uitgebreide inventarisatie van activitei-
ten in de wijk en vooral van de behoef-
te aan activiteiten en ondersteuning. 
Met dat ‘testament’ kan Brahim mooi 
verder gaan. Niet alleen, want ook 
Wim Smeets, Benthe van der Vleuten 
(zie verderop) en Michel Lensen zijn 
wijkwerkers in Boschveld. Net als 
Brahim combineren ze dat met 
activiteiten in andere wijken. Zo werkt 
Brahim ook in Deuteren, Kruiskamp en 
Schutskamp. “West is dus mijn ge-
bied.”

Boschveld kent hij op zijn duimpje, 
want in het verleden werkte hij hier al 
eens. “En ik heb hier tot 25 jaar 
geleden gewoond,” vertelt hij. 
“Sindsdien is de wijk enorm veranderd. 
De renovaties en nieuwbouw hebben 
de wijk mooier gemaakt. Nogal wat 
mensen zijn verhuisd naar andere 
wijken, maar het is mooi om te zien 
dat veel mensen juist van die gelegen-
heid gebruik maakten om terug te 
keren naar Boschveld. Ik begrijp dat 
wel. Het is toch een bijzonder stukje 
’s-Hertogenbosch. Een wijk met een 
eigen karakter en waar het bruist van 
de activiteiten.”

Regie
Wie bij die activiteiten hulp nodig 
heeft, is welkom bij Brahim en zijn 
collega’s. “Wij zijn er voor om wijkbe-
woners te ondersteunen. En onder-
steuning moet er steeds toe leiden dat 
mensen in staat zijn zelf zaken te 
regelen. ‘De regie in eigen hand 
nemen,’ noemen we dat. Dat geldt 
niet alleen voor het eigen leven of 
eigen gezin, maar ook voor activiteiten 
voor de straat, buurt of wijk.” Brahim 

ziet zichzelf daarbij als een spin in het 
web. “Er zijn enorm veel organisaties 
die zich bezig houden met de wijk en 
waar wijkbewoners mee te maken 
hebben. Het is belangrijk dat het geen 
wirwar wordt, dat mensen niet te 
maken hebben met instanties die naast 
elkaar werken. Ik probeer daarvoor te 
zorgen. Het lukt Divers, de gemeente 
en alle andere betrokkenen trouwens 
steeds beter. Ik merk dat de afstand 
van wijkbewoners tot de overheid 
daardoor kleiner wordt en dat de 
bureaucratie afneemt. Uiteindelijk 
moet het er ook voor zorgen dat 
mensen ook beter worden geholpen. 
En dat ze zichzelf beter kunnen 
helpen.”

Wie Brahim of één van zijn collega’s 
wil benaderen, kan binnenwandelen 
op het Wijkplein in BBS Boschveld. 
Brahim bellen (06 - 5064 8060) of 
mailen (b.settout@divers.nl) kan ook. 

Brahim Settout is weer terug in Boschveld.
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De Jeroenen van Boschveld
’s-Hertogenbosch staat dit jaar in het teken van Jheronimus Bosch, de schilder die 500 jaar geleden overleed. Leeft de 
beroemdste stadsgenoot aller tijden ook bij kunstenaars van deze tijd en uit deze wijk? Jazeker wel, leert een reeks 
interviews.

Janneke Franke is dan wel geen 
schilderes, maar wél een prominent 
kunstenaar in de wijk. Ze is theaterma-
ker, actrice en muzikant en in de eigen 
wijk vooral bekend als lid van de 
Boschveldband. Janneke komt uit 
Utrecht en woont een jaar of acht in 
onze wijk. “Ik vond het hier altijd al 
gezellig, maar sinds ik meedeed aan 
het project ‘Wereld’Keuken heb ik 
Boschveld in korte tijd écht goed leren 
kennen. Ik ben nu niet alleen lid van 
de wijkband, maar ook actief bij 
Copernikkel. Via dat soort activiteiten 
leer je heel snel heel veel mensen 
kennen.” 

Muzikale tocht
De ‘Wereld’Keuken leidde bijvoorbeeld 
tot een kennismaking met collega 
kunstenaar Vincent Verbeeck, met wie 
ze nu een muzikale tocht door de wijk 
organiseert. Daarover elders in deze 
nieuwsbrief meer. En hoewel ze zelf 
niet schildert, wil ze best wat vertellen 
over Jeroen Bosch. “Omdat ik voor dit 
interview werd gevraagd, ben ik eens 
wat over hem gaan lezen. Want eerlijk 
gezegd wist ik er niet zo erg veel van. 
Maar ik ben wel altijd enthousiast 
geweest over zijn schilderijen. Ik denk 
dat het zeker voor die tijd erg speels 
was, wat hij maakte. Er is ook enorm 

veel te zien op zijn doeken en panelen. 
Je blijft er naar kijken.”

“Ik snap dan ook best dat de stad trots 
is op Bosch. En dus ook dat er een jaar 
vol activiteiten wordt georganiseerd.” 
Ze weet dat een collega kunstenaar 
zijn beklag deed over de hoge kosten 
van het jaar. “Ik ga gelukkig niet, zoals 
de gemeente, over het verdelen van 
potjes geld. Lijkt me enorm lastig, 
want voor elke uitgave en elke 
bezuiniging is vast wat in te brengen. 
Maar ik vind wel dat Jeroen Bosch zo’n 
jaar verdient.”

PK14
Laura Hoek vindt dat ook. De schilde-
res woont in Boschveld en had daar, in 
‘PK14’ tot twee jaar geleden haar 
atelier. Omdat dat gebouw tegen de 
vlakte gaat, verkaste ze naar de 
Gruyterfabriek. Daar is het ook leuk, 
maar ze mist haar Boschveldse atelier 
tot op de dag van vandaag. “Daar was 
het allemaal wat vrijer. En het licht was 
er voor een kunstenaar ook beter.” 
Laura maakt schilderijen die maar 
lastig te beschrijven zijn. Veel licha-
men. “Poëtisch,” is een woord dat ze 
er zelf aan geeft.
De werken van Bosch zijn zo ongeveer 
het tegenovergestelde van die van 

haar, vindt Laura. “Bij mij zie je meteen 
één ding, bij Jeroen Bosch vliegen je 
ogen alle kanten op. Ik zou zoiets 
nooit kunnen maken.” Wat niet 
betekent dat ze er niet enthousiast 
over is. Het tegendeel is waar. Ze is dan 
ook al zes jaar als deelneemster van 
allerlei projecten min of meer bezig 
met de schilder. Ze won een wedstrijd 
waarbij kunstenaars souvenirs rond het 
jaar bedachten. Laura liet zich inspire-
ren door de grote stadsbrand die 
Jheronimus Bosch als twaalfjarige 
meemaakte. “Ik schilderde markante 
gebouwen van Den Bosch die in 
vlammen opgaan. Daar maakte ik plak-
tatoeages  van, die als tijdelijke 
herinnering op het lichaam worden 
gedrukt.” Ze toont een foto van een 
dame met de ‘plakplaatjes’ rond het 
middel. De volgende stap was een 
kaars van de moderne Jheronimusto-
ren in het Paleiskwartier. “Een modern 
gebouw, genoemd naar de schilder en 
op te branden – want het is immers 
een kaars.”

Eenzijdig
Laura vindt het jubileumjaar top, maar 
hoopt tegelijkertijd dat de organisato-
ren de hedendaagse kunstenaars niet 
vergeten. “De stad moet zicht niet te 
eenzijdig richten op Bosch. Er waren 

Janneke Frank met haar trompet-viool.
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en zijn meer kunstenaars die de 
moeite waard zijn.” Zoals Laura zelf 
dus. Haar werk is onder meer te zien 
en te koop bij galerie Vennix. 

Dat andere kunstenaars ook de 
moeite waard zijn, weet Miesjel van 
Gerwen ook. “En er komen voor hen 
veel kansen voorbij. Het is een kwestie 
van die kansen grijpen.” Al vindt 
Miesjel ook dat wat steuntjes in de 
rug welkom zijn. “Een beginnend 
kunstenaar kan geen duur atelier 
betalen. Het zou fi jn zijn als er een 
ruimer aanbod is van betaalbare 
ruimten. Zo’n Willem II-fabriek is mooi 
opgeknapt, maar daardoor te duur 
voor veel voormalige huurders.” 

Processie te water
Dat Miesjel erg enthousiast is over het 
werk van Jeroen Bosch is niet verras-
send. Hij is immers één van de mensen 
achter de Bosch Parade, de ‘processie 

te water’ rond de schilder. “Zo lang ik 
me kan heugen ben ik enthousiast 
over de bizarre werken van Bosch,” 
vertelt hij. “Besef maar eens dat in zijn 
tijd de meeste mensen niet konden 
lezen. Voor hen waren de schilderijen 
een soort van lezen. Jeroen Bosch had 
een eigen beeldtaal, was een soort 
striptekenaar of fi lmer.” 

Zelf geniet Miesjel in de stad vooral 
bekendheid als de maker van ’t Moer, 
de “getekende column” die hij vier 
keer per week in het Brabants Dagblad 
maakt. En dat al 21 jaar lang. “Of het 
routine is? Nee, nog steeds niet. Elke 
keer weer is het een karwei. Dat begint 
om drie uur ’s middags als ik de 

redactie bel met de vraag wat er 
morgen in de krant staat. Vaak vraag 
ik of ze een verhaal even willen 
mailen. En zo komt het idee dan tot 
stand. Waarbij het de kunst is om niet 
in herhaling te vallen Eén keertje 
bedacht ik een grap, waarvan ik een 
dag later dacht: die heb ik vier jaar 
geleden ook al eens bedacht.” 

Wat Miesjel elke dag bedenkt: een 
nieuwe tekening. “Niet echt voor het 
grote publiek,” denkt de kunstenaar. 
Wie dat zelf wil beslissen, neemt een 
kijkje op zijn website: m-site.nl. 
Informatie over Janneke is te vinden 
op jannekfranke.nl. Laura heeft ook 
een website: laurahoek.nl.

JB500, feest 
voor de hele 
stad
Het kan u niet ontgaan zijn: dit 
jaar is het jaar van Jheronimus 
Bosch. Vanuit de hele wereld 
komen mensen naar 
’s-Hertogenbosch. En dus 
brengen ook inwoners van 
Boschveld een bezoekje aan het 
Noordbrabants Museum.

Het kloppend hart van alle 
activiteiten rond de schilder is 
immers de overzichtstentoonstel-
ling. Die wordt tot en met 8 mei 
aanstaande gehouden. Nooit 
eerder waren zo veel werken van 
Bosch samen te bewonderen. 
Twintig schilderijen, negentien 
tekeningen, verschillende drielui-
ken en beschilderde panelen zijn 
er te zien in het Noordbrabants 
Museum. Vanuit de hele wereld 
komen wereldberoemde meester-
werken van Jheronimus Bosch in 
2016 terug naar ’s-Hertogenbosch.
‘Jheronimus Bosch - Visioenen van 
een genie’ is hét hoogtepunt van 
het Bosch jaar 2016, een unieke 
gebeurtenis en een weergaloos 
eerbetoon aan de belangrijkste 
middeleeuwse kunstenaar van de 
Nederlanden. Miesjel van Gerwen maakt zijn dagtekening

Laura Hoek in haar atelier, 
met de door haar ontworpen kaars. 
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Topteam, zelfs zonder kunstgras
Het team Boschveld Boys leidt de voetbalcompetitie in haar klasse. En dan moet de voetbalkooi nog gerenoveerd 
worden. Kun je nagaan, hoe ze dán gaan presteren. 

De Boschveldse jongens van 11 tot en met 15 jaar mochten 
bij de gemeente hun wensen indienen voor de nieuwe kooi. 
Belangrijkste wens: kunstgras. En die wens wordt ingewil-
ligd. Wanneer het zo ver is, was bij het ter perse gaan van 
deze nieuwsbrief nog niet bekend. Zeker is wel dat de oude 
kooi wordt vervangen.
Boschveld Boys bestaat bijna tien jaar en is een groot succes. 
De deelnemers leren meer dan alleen voetballen. Want bij 
het door Divers en gemeente bedachte team gaat het ook 
om normen en waarden. “Als de nieuwe kooi er is, moet 
het voor alle wijkbewoners fi jn zijn. Opa’s moeten met een 
sigaartje in de mond onbekommerd vanaf een bankje 
kunnen kijken naar het spel,” vindt Reggae Coutinho van 

Divers. Slam Bouharrou, sportwerker van S-Port (gemeente 
’s-Hertogenbosch) vult aan: “De allerkleinsten moeten er 
een balletje kunnen trappen, zonder gestoord te worden 
door ouderen.” De voetballers doen trouwens meer dan 
dat. In groepsverband hielpen ze al eens in de Boschveld-
tuin. Ook gingen ze op pad om zwerfvuil op te ruimen. Er 
wordt dan ook goed samengewerkt. En dat is, zo laten ze 
weten als de foto wordt gemaakt, precies de reden waarom 
ze het ook op het voetbalveld zo goed doen. 

Wel jammer dat er geen jongens van Nederlandse afkomst 
meedoen. Hoe dat komt? Reggae haalt de schouders op. 
“Te druk met gamen?”

Dit is Benthe
Benthe van der Vleuten is, net als Brahim Settout (zie 
pagina 3) nieuw in Boschveld. De wijkwerker kent 
Boschveld al een beetje, want ze was betrokken bij de 
‘Wereld’Keuken.

Benthe werkte na haar studie in Nieuw-Zeeland, Peru en 
Ecuador, onder meer voor Unicef. “Ik weet dankzij mijn 
studie en die banen veel van mensen, maar kreeg niet de 
kans om veel mét mensen te werken. Juist daarom heb ik 
zo’n zin in deze nieuwe baan.” 

Ze kent Welzijnsonderneming Divers al best goed, want bij 
Starters4Communities werkt ze er al mee samen. “Voor die 
organisatie mocht ik meewerken aan het professionaliseren 
van de ‘Wereld’Keuken. Bij Starters4Communities begeleid 
ik dat soort initiatieven steeds drie maanden lang. Hartstik-
ke leuk, maar ik wil  graag langer en intensiever met 
mensen werken en bij de initiatieven betrokken zijn. Ik blijf 
trouwens ook actief voor Starters4Communities.”

De Boschveld Boys bij de oude voetbalkooi. Links Slam Bouharrou, rechts Reggae Coutinho.
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Boschveld geeft ‘m van Jetje
De deelnemertjes merken er vast weinig van, maar de organisatie van Proper Jetje is binnen de gemeente 
overgedragen. Achter de schermen regelt Karin Claassen voortaan de boel. Ze kent Boschveld goed en heeft er zin in.

Het gaat goed met het bestrijden van 
zwerfvuil en illegaal afval in Boschveld. 
In september was er weer een actie-
week en sindsdien wordt er minder 
vaak stiekem rotzooi naast de onder-
grondse containers gezet. Nog niet zo 
lang geleden togen medewerkers van 
de Afvalstoffendienst de wijk in om 
verroeste fi etsen, kapotte stoelen en 
andere rommel op te halen – voor het 
eerst verlieten ze Boschveld zonder 
afval. Er was niets gedumpt.

Pijn in het hart
En dan zijn er nog de kinderen die vijf 
keer per jaar met Proper Jetje zwerf-
vuil opruimen. Zij doen dat samen met 
de vrijwilligers van Boschveld Boent en 
altijd is dat een gezellige boel. Drie 
jaar lang regelde Laura Graus vanuit 
de gemeente de boel. “Regelen 
betekent dat ik contact leg met de 
vrijwilligers en zorg voor spullen, zoals 
prikstokken. Dat werk neemt Karin nu 
van me over. Met pijn in het hart, want 
ik heb het zó graag gedaan.”
Karin kan zich daar alles bij voorstel-

len. Zelf werkt ze al acht jaar bij de 
gemeente en is ze vooral actief met de 
meldingen die binnenkomen bij 
‘Schoon, heel en veilig’. En dat zijn er 
nogal wat. “We krijgen er zo’n 25.000 
per jaar. Het fi jne van de nieuwe taak 
die ik er bij krijg is dat ik nou bezig 
mag zijn met het voorkomen van 
rommel. Want door dit met kinderen 
te doen, leren we ze hoe belangrijk en 
fi jn een schone straat is. Jong geleerd, 
oud gedaan.”

‘Fijn dat je er bent’
Wat voor Proper Jetje spannend is: de 
kinderen krijgen geen twee euro per 
opruimmiddag meer. Laura: “Eind 
vorig jaar hebben we dat voor het 
eerst niet meer gedaan en dat ging 
best goed. Het was iets minder druk, 
maar dat kwam vooral door de regen 
en de promotie vooraf. Die was wat 
minder dan anders.” Ze voegt er aan 
toe dat de sfeer duidelijk anders was. 
“In het verleden werd er nog wel eens 
gemopperd op kinderen. ‘Je moet 
werken voor je geld,’ werd er dan 

gezegd. Nu hoorde ik steeds: ‘Wat fi jn 
dat je er bent!’ Kijk, dat klinkt een stuk 
gezelliger.”

Karin benadrukt dat de deelnemende 
kinderen nog steeds worden beloond. 
“Voor kinderen die regelmatig mee-
doen is er een uitstapje. Waarheen? 
Dat gaan we nog samen met de 
kinderen bedenken. Wordt vast leuk.” 
Karin laat verder weten dat de actie 
toch vooral een initiatief van de wijk 
zelf is. “Proper Jetje bezoekt dus ook 
niet alle wijken. Want uiteindelijk 
moeten wijkbewoners zelf opstaan en 
het organiseren. De gemeente is er dan 
als de kippen bij om te helpen. We 
regelen dingen, leggen contacten en 
zorgen voor hesjes, prikstokken en zo.”

Of Laura nog een advies heeft voor 
haar opvolgster? “Welnee, dat heeft 
Karin niet nodig. Ze kent de wijken al 
enorm goed, ook Boschveld. Dat gaat 
helemaal goed komen” Karin: “Ik heb 
er zin in!”

Laura Graus (links) geeft het (prik)stokje over aan Karin Claassen.
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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. 

Muzikale Boschveldverhalen
Het begon allemaal met de ‘Wereld’Keuken. Kunstenaars uit de wijk schoven daar aan en luisterden naar de vaak 
bijzondere verhalen van mensen die van verre landen naar deze wijk kwamen. Verhalen, die het verdienen om gehoord 
te worden. Dat gaat gebeuren met een muzikale tour door Boschveld. Op 2 en 3 juni is het te doen.

Als deze buurtkrant wordt gedrukt, 
zijn de initiatiefnemers nog druk met 
de voorbereiding en dus kan er nog 
niet al te veel worden verteld. Behalve 
dan dat het bijzonder wordt, dat de 
Boschveldband meedoet en dat er al 
heel veel wijkbewoners zijn geïnter-
viewd. Die interviews waren nodig om 

de verhalen om te zetten naar muziek 
en teksten. 

Helden
Behalve de Boschveldband, doen ook 
veel andere organisaties mee. Zoals de 
fietswerkplaats, Copernikkel, de 
Boschveld ‘Wereld’Keuken, de BBS, de 

Buurtvrouwen en Welzijn Divers. Het 
blijft niet bij een tour door de wijk 
alleen, het plan is om vervolgens de 
verhalen van wijkbewoners te bunde-
len. ‘De helden van Boschveld’ gaat dat 
boek heten.

Vlek 18: bouw in volle gang
De bouw van nieuwe woningen in Vlek 18 is in volle gang. BrabantWonen is ook al begonnen met de procedure om 
huurders voor de huizen te werven. Nog voor de zomervakantie zijn de huizen klaar, zo verwacht de woningcorporatie.

Twee bomen stonden enige tijd wat eenzaam in het 
gebied. Nadat de oude huizen waren gesloopt, bleven 
die bomen staan. Het is namelijk afgesproken dat ze 
behouden blijven. De aannemer heeft er voor gezorgd 
dat ze goed beschermd zijn tegen de werkzaamheden 
van de bouw.

Vlek 20
En dan is er nog Vlek 20. De renovatie van 28 woningen is 
daar klaar. Nu zijn de veertig appartementen aan de 
Copernicuslaan aan de beurt. BrabantWonen bezoekt alle 
bewoners om te horen wat de wensen zijn. De renovatie 
begint na de zomervakantie.

De Boschveldband, gefotografeerd tijdens het pleinfeest van september vorig jaar.
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Gratis aangeboden: Woonruimte voor vleer-
muizen en insecten

In het kader van het landelijke project
'Natuur in de wijk' worden nestkasten en
beplanting verspreid in Nederland en
ook in Den Bosch (zie:  
www.natuurindewijk.nl of 
https://www.facebook.com/natuurindewijk/).
In eerste instantie ligt de focus op een
aantal wijken in Den Bosch waar uit
vooronderzoek gebleken is dat ingre-
pen, zoals het planten van hagen en
besdragende struiken en het ophangen
van nestkasten, het meeste effect heeft.
Boschveld valt helaas niet onder één
van die gekozen gebieden.
Toch kon onze wijk aanspraak maken
op nestkasten voor vleermuizen of een
insectenkast. Dit omdat deze soorten
meer algemeen voorkomen en minder
specifieke eisen stellen aan hun omge-
ving.
De werkgroep Groen en Spelen en de
kerngroep van de Boschveldtuin hebben
die kans aangegrepen en intussen heb-
ben we 5 grote en 5 kleine vleermuis-
kasten ontvangen en een groot insec-

tenhotel. Het insectenhotel gaat een mooi plekje in de nieuwe Boschveldtuin krijgen, voor de vleermuizenkasten zijn
we nog op zoek naar goede plekken in de wijk. In samenwerking met het IVN en wijkbewoners willen we woonplekken
voor vleermuizen gaan opsporen en de beestjes een mooi huis geven. Weet u een geschikte plek? Geef het door via:
info@boschveldtuin.nl.

Tekst en foto: Nicole Pakker

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

Gezocht: vrijwilligers om te starten met de verhuizing van de 
Boschveldtuin 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om op 11 en 12 maart 2016 de handen
uit de mouwen te steken. Doe je ook mee?

Wanneer: Zaterdag 12 maart
Wie:          Nog 25 klussers nodig, naast actievelingen van de tuingroep
Hoe laat:  Van 11.00 tot 17.00 uur, of een gedeelte daarvan
Waar:       Zernikestraat 2b, 's-Hertogenbosch

Je kunt je melden bij de keet net voorbij de ingang van de BBS.
Het klussen vindt buiten plaats dus denk aan geschikte kleding en schoeisel.

Aanmelden: http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=16855
Meer info:    info@boschveldtuin.nl of 06 - 1275 8856

Voor soep, brood, koffie en thee wordt gezorgd.

Omschrijving
Na 4 jaar op een tijdelijke locatie gaat de gemeente 's-Hertogenbosch onze succesvolle openbare wijktuin in 2016 een
permanente aangrenzende plek in gebruik geven. Die komt begin maart beschikbaar en dat betekent dat we gaan ver-
huizen en dat de handen uit de mouwen kunnen! We gaan de fruithaag uitgraven en overzetten, de plekken voor de te
verhuizen fruitbomen gereed maken en zo mogelijk planten en mis-
schien ook al andere onderdelen van het ontwerp voor de nieuwe tuin
uitvoeren (paden, perken, kweekbakken aanleggen). Genoeg te klussen
op zaterdag 12 maart!

Eindresultaat
v Fruithaag verhuisd
v Gaten voor fruitbomen aangegeven en mogelijk ook gegraven
v Structuur van de nieuwe tuin uitgezet
v Misschien al wat paden, bakken en perken aangelegd 
v 'Last but not least': een gezellige dag samen buiten met nieuwe
ontmoetingen en contacten!

Tekst: Nicole Pakker
Foto: Alfred Heeroma
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Ontwerp nieuwe Boschveldtuin
Begin december van vorig jaar is er met een grote groep enthousiaste
buurtbewoners een brainstormavond gehouden over de nieuw in te richten
Boschveldtuin. Vele ideeën en suggesties zijn er besproken.  Onder begelei-

ding van de mensen van de kindermiddag hebben ook de kinderen uit de wijk door middel van fantastische tekenin-
gen en schetsen hun visie gegeven op een nieuwe tuin. Met de vele informatie van beide sessies gingen wij aan de
slag!

 
Veel ideeën en details, maar ook belangrijke praktische
zaken hebben zwaar gewogen om uiteindelijk te komen
tot het nieuwe ontwerp. Juist de goede en vele input van-
uit de bewoners hebben het ons als ontwerpers lastig ge-
maakt. Een uitdaging dus! 
De beperkte ruimte die er ter beschikking wordt gesteld
door de gemeente heeft bepaalde consequenties en be-
sluiten tot gevolg. Helaas hebben wij dus niet  alle wen-
sen kunnen invullen.
De nieuwe tuin krijgt een oppervlakte van 700 m2, de

helft(!) kleiner dan de huidige tuin. Mede hierom hebben
wij een tuin ontworpen die zo praktisch mogelijk is inge-
richt.
Wij vonden het leuk om deze uitdaging met en voor jullie
als buurtbewoners aan te gaan! Dank voor de grote inte-
resse en inzet van iedereen!
te interesse en inzet van iedereen!

Team KRACHT3 groenarchitectuur

 
De tuin:
De tuin meet ongeveer 700 m2 en
is omzoomd door een beuken-
haag. Voor de  beukenhaag zal
een hek van 90 cm hoog komen
te staan waar de beukenhaag uit-
eindelijk door heen zal groeien.
De lange as in de tuin wordt be-
straat met een betonklinker, de
kieren tussen de betonklinker
worden  1,5 cm breed zodat hier
gras in kan groeien. Hierdoor ont-
staat er een groene, maar wel be-
loopbare en berijdbare as dwars
door de tuin. De as wordt onder-
steund en versterkt door een per-
gola constructie, hier groeien
klimplanten zoals druiven en ki-
wi's doorheen. Onder de pergola
zijn hagen van diverse soorten
fruit.
De plantvakken zijn in verschillen-
de functies opgedeeld. 
In het bovenste groene vak zal
ruimte zijn voor diverse bes-hou-
dende struiken
Hieronder zullen de verhoogde
bakken van de huidige Bosch-
veldtuin hergebruikt worden.
Het grootste groene vlak zal een
grasvlak worden waar de pick-
nicktafels kunnen staan. Dit is te-
vens een ruime plek waar buurt-
bewoners in een grotere groep
kunnen samenkomen. Het vlak
eronder is voorzien als plukveld
met bloemen, ook zijn hier een
aantal banken ingetekend waarbij
het gereedschap in de banken
zelf zou kunnen worden opgebor-
gen. De overige vakken zullen
een combinatie worden van 'ei-
gen' stukjes grond en plekken
waar samen gewerkt kan worden. 
Een deel van de huidige fruitbo-
men zal in de volle grond worden
geplant. Helaas zal dat in verband
met de ruimte niet met alle bomen
mogelijk zijn. De zijpaden tussen
de verschillende vlakken kunnen
worden opgevuld met houtsnip-
pers.

Tekst: Joost Duin
Afbeelding: Team KRACHT 3
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Overleg
Als je op Google zoekt onder deze titel, dan schrik je soms wat voor soorten
overleggen er allemaal zijn. Sommige instellingen weten haarfijn te beschrij-
ven hoeveel vormen van overleg zij allemaal niet hebben om de kwaliteit van
het werk te waarborgen. Ook in Boschveld wordt er druk overlegd. In het gesprek met de wijkmanager (zie pagina 4)
worden er al enkele overleggen genoemd, maar dat is maar een deel van het verhaal. Hieronder één van de overleg-

gen waaraan het OBB deelneemt. Op pagina 23 vindt u een ander overleg waaraan het OBB
deelneemt.

Gesprek met de wethouder
Toen Rodney Weterings wethouder werd en Boschveld voor een belangrijke stond, namelijk die
van de architect voor het nieuwe wijkplan, wilde hij eerst kennis maken met het bestuur van de
wijkraad OBB. Dat was het begin van tweemaandelijkse gesprekken waar in een uur bijgepraat
werd. Jeroen Weyers heeft die traditie na zijn inwerktijd voortgezet en die gesprekken werden bij
hem maandelijks. Daarnaast bezocht hij tal van activiteiten in Boschveld.
Ook met de huidige wethouder Eric Logister (zie foto) is deze traditie weer opgepikt. Wel met
een verschil. Bij dat gesprek zijn de wijkmanager, Riekje Bosch, en de projectleider herstructure-
ring, Jan Buitink, aanwezig en het is beperkt tot een half uur. Ook is het verzoek om de te be-
spreken punten van te voren door te geven. Het voordeel daarvan is dat dan allerlei ambtenaren
worden ingeschakeld om van te voren de antwoorden op papier te zetten, zodat er een uitge-
breid verslag aanwezig is.

Nieuwbouw Vlek 18 bereikbaar voor Boschvelders?
Het gesprek in februari met de wethouder ging vooral over dit onderwerp. Er is de laatste tijd nogal wat veranderd op
het gebied van de Volkshuisvesting met name door Rijksbeleid.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het Wijkplan is bouwen voor de sloop uit, waarbij de achterliggende ge-
dachte was dat veel bewoners graag in Boschveld wonen en daar ook willen blijven wonen.
Daarnaast staan/ stonden hoog op het verlanglijstje van bewoners en daarin gesteund door de gemeente: een Brede
Bossche School en
een Nederlandse su-
permarkt in het win-
kelcentrum.
Die Brede Bossche
School is er geko-
men, zij het kleiner in
opzet dan het oor-
spronkelijke plan.
Echter die school
moet ook voldoende
leerlingen hebben en
daarom is er door
het OBB gepleit om
bij Boschveld te kie-
zen voor een gezins-
wijk. Dat is ook ge-
beurd door gemeen-
te, corporaties en het
OBB. Daarom heeft
BrabantWonen geko-
zen voor de huidige
nieuwbouw in de
Vlekken 19 en 18.
Jammer genoeg
slaagde de archi-
tect(en) er niet in om
op de hoek Kamer-
lingh Onnesstraat/
Copernicuslaan een
appartementenge-
bouw neer te zetten,
zodat eenpersoons-
huishoudens die ook In Boschveld wilden blijven bediend werden. Dat gebeurt straks in Vlek 3 (voormalige basis-
school) wel.

Nu de bouw van de 37 woningen in Vlek 18 gestart is en
de toewijzing van de woningen ook de komende maand
aan de orde komt, stuiten wij op het Rijksbeleid. Voortaan
is de WOZ-waarde de grondslag voor het vaststellen van
de huur. Nu zijn het grote woningen en dat zou betekenen
dat deze woningen buiten de sociale huur zouden vallen.
BrabantWonen heeft er voor gekozen deze huurprijs te
verlagen tot € 699 per maand. Dan zijn wij er nog niet,
want het uitgangspunt van passend toewijzen, die de mi-

nister eist, houdt in dat bij deze huur gezinnen met kind
een belastbaar inkomen dienen te hebben tussen de
€ 30.000 en € 35.000. Onze conclusie is dat deze wonin-
gen dan maar voor weinig Boschvelders bereikbaar zijn
en wij hebben dringend gepleit voor ruime toepassing van
de 5% uitzonderingsregel. Dit is een regel waarbij 5% van
alle woningen mag worden toegewezen aan mensen die
buiten deze grenzen vallen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Gemeente & Alfred Heeroma
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Werkzaamheden in de wijk
Na de Kerstvakantie zijn in 2016 hier en daar weer werkzaamheden in de
wijk begonnen en als het meezit wordt 2016 een echt bouwjaar. Wat er alle-
maal kan aangepakt gaan worden, heeft u in de vorige Buurtkrant onder
vooruitblik werkzaamheden 2016 kunnen lezen. Wij beschrijven de eerste activiteiten.

Vlek 18 nieuwbouw BrabantWonen
Rond de kerstdagen en oud en nieuw lag het bouwterrein er
zanderig bij. Alle sloopresten waren afgevoerd en midden op
het terrein stonden de twee bomen die wij in het overleg met
BrabantWonen hebben kunnen behouden. In tegenstelling met
Vlek 19 verscheen deze keer heel snel na het bouwrijp maken
van het terrein, de bekende heimachine uit Lemmer. De palen
werden er 'ingeschroefd' en deze werkzaamheden leverden niet
veel overlast voor de omwonenden op. Binnen enkele dagen
gingen alle palen de grond in en nadat de machine op een
maandag was aangevoerd vertrok hij op een donderdag al weer
naar elders. De week daarop is de riolering en putten voor het
binnenterrein aangelegd en zijn alvast een heleboel planken
aangevoerd. BrabantWonen gaat er nog steeds van uit dat de
huizen voor de zomervakantie gereed zijn. Dankzij een nieuwe
methode wordt er heel wat sneller gewerkt als bij Vlek 19. 
De gemeente is ook bezig met het tekenen van het woonomge-
vingsplan voor Vlekken 19 en 18, zodat dit plan snel na de ople-
vering van de nieuwbouw uitgevoerd kan worden. 

Vlek 20 onderhoud woningen BrabantWonen
De 28 eengezinswoningen
waren net voor 18 decem-
ber 2015 gereed. Alleen de
voordeuren moesten nog
komen. Die zouden eerst in week 4 geplaatst worden, maar dat is toch na de Car-
naval geworden. De bewoners hebben niet voor die gele kleur gekozen, maar wel
de architect van de nieuwbouw. Waarschijnlijk is hij een echte Carnavalsvierder,
want het geel van die voordeuren lijkt veel op één van de basiskleuren van het
Bossche Carnaval. 
Er is met BrabantWonen ook gesproken over het afsluiten van de brandgangen.
Dat is volgens de gemeentelijke regeling mogelijk als alle bewoners van de betref-
fende woningen daarmee instemmen. Gezien het aantal pogingen tot inbraak,
waarvan er ook een aantal geslaagd zijn in die buurt, is dat geen slechte maatre-
gel. Het bewonerscommité is bij de bewoners langs gegaan voor een handteke-
ning en heeft gelijk de overgebleven klachten van het onderhoud verzameld.
Aan BrabantWonen is gevraagd om een afsluitend gesprek over deze onder-
houdsbeurt, waarin met elkaar besproken wordt wat goed gegaan is en wat beter
geregeld had moeten worden. Daar komt zeker aan de orde dat het eigenlijk niet
te doen is om in de woning te blijven bij een dergelijke aanpak binnen zo'n korte
tijd. Het bewonerscommité heeft over dit project wel meer noten op de zang.

Bij de 40 flats aan de Copernicuslaan 105-183 zijn alle woningen voor opnames
bezocht. Bij die opnames is in een van de bergingen asbest geconstateerd. Dat
heeft er toe geleid dat nu bij alle portiekflats de bergingen onderzocht zijn op de

aanwezigheid van asbest. Daarbij werd ook gekeken of dat gevaar opleverde en dan werd het asbest door de mannen
met witte pakken en maskers verwijderd. Sommige bewoners vonden de informatie van BrabantWonen over deze as-
bestverwijdering onduidelijk en hebben daarover een brief geschreven naar BrabantWonen. Met deze bewoners van
een portiek is er een gesprek geweest over de communicatie en de aanpak. In zo'n 8 portieken, niet alleen op de Co-
pernicuslaan, zijn ze bezig geweest met deze
werkzaamheden.

Aan de hand van de opnames gaat Brabant-
Wonen een plan maken voor de aanpak van
de 40 flats aan de Copernicuslaan. Het is te
hopen dat zij goed overleggen met een bewo-
nerscommité over de inhoud van het plan en
niet met een kant en klaar plan komen. De
buurtvrouwen hebben een aantal bewoners
van deze flats bezocht en bij die bezoeken de
vraag meegenomen of men lid wil worden van
het bewonerscommité. Daarvoor hebben zich
enkele mensen opgegeven, maar er kunnen
er altijd nog meer bij. Dit onderhoudsplan zal
in de tweede helft van 2016 uitgevoerd wor-
den. Dat is dan drie jaar later dan in eerdere
stukken stond. 

➜
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Overige werkzaamheden
Bij het gemaal aan de Oude Engelenseweg is er weer nieuwe beplanting
aangeplant. Daar waren nogal wat struiken verdwenen ten gevolge van de
werkzaamheden. Vlak daarbij is het hek rond het Michelinterrein vernieuwd
Alle struiken en boompjes, die bij dat hek stonden zijn gelijk gerooid /gekapt
Tenslotte is daar geen kapvergunning voor nodig en het werkt wat makkelij-

ker. Een klein boompje op de hoek van het terrein bij de afslag naar de woonboten is blijven staan.
Bij  de speelplek van de 's-Gravesandestraat is op verzoek van een bewoonster een nieuwe bank geplaatst en ook een
bloembak met hortensia's al had zij liever een schaal gezien waar meer planten in konden.

Lang geleden had een bewoner van de flat van de Copernicuslaan gevraagd waarom er op zijn pleintje geen bank
stond en op de andere twee wel. Dit verzoek doorgeleid via het meldpunt is nu gehonoreerd en de bank is op de plek
gezet, die de bewoner heeft aangewezen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels
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Boschveld boent ook in
2016 met Proper Jetje

Elders in deze Buurtkrant (zie pagina 13) kunt
u lezen dat de organisatie van Proper Jetje
binnen de gemeente gewijzigd is. Degenen
die in onze wijk de kinderen tijdens de actie
van Boschveld Boent met Proper Jetje bege-
leiden, zijn praktisch allemaal nog actief en in
aantal dankzij enkele actieve ouders van de
BBS gegroeid. Een zestal van hen was aan-
wezig bij het afscheid van Laura Graus en de
introductie van Karin en Antoinette. Dat vond
plaats samen met een veertigtal  begeleiders
van andere wijken in de BBS Boschveld,
waar de 'Wereld'keuken voor de maaltijd
zorgde.

Dit jaar gaan wij met de kinderen weer vijf
keer boenen en dat is op de volgende data:
13 april, 25 mei, 24 juni, 7 september en 19
oktober. Daarnaast is er voor de kinderen die
ijverig Proper Jetje op die dagen geholpen
hebben een leuk uitje. Die datum houden wij
nog even geheim.
Op 13 april en 7 september is er dan ook een
kraakwagen, waar men gratis zijn grof vuil in
kwijt kan. Tenminste als de bewoners niet
weer in het oude gedrag vervallen door veel
grof vuil stiekem neer te zetten.
In de week van 5 tot 9 september is dan weer
de grote schoonmaakactie van gemeente,
corporaties en bewoners.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Laura Graus



Verfraaiing van de omgeving
Heel lang geleden verleende de gemeente heel veel diensten: men verhuur-
de woningen, had een eigen elektriciteit - en gasbedrijf en sommige grote
gemeenten zelfs een eigen waterleidingbedrijf. In de golf van privatisering

zijn deze diensten aan de markt overgelaten of misschien moet je zeggen over geleverd. 

De gemeente werd meer toezichthouder/ controleur. Het is nu een heel karwei om
werkzaamheden in een wijk of een straat op elkaar af te stemmen. Dat kost veel tijd
en het gaat niet altijd goed. Het is echt geen uitzondering als een straat twee tot
vier keer in een korte periode wordt opengebroken, want de bazen van gas, elektra,
PTT, kabelleggers hebben allemaal hun eigen planning en prioriteiten. Het gevolg is
dat het trottoir en de rijweg weer en stukje slechter erbij komt te liggen, want niet ie-
der bedrijf huurt een aparte stratenmaker in; zij hebben vaak wel een mannetje die
het ook aardig kan. Als dan na lang vooroverleg de werkzaamheden wel op elkaar
worden afgestemd, dan wil dat nog niet zeggen dat de gemeente kan bepalen wat
er gebeurt. Het zijn allemaal baasjes.

Zo wordt bij de woonomgeving rond de BBS dat
lelijke monster van elektriciteitshuis zonder over-
leg met bewoners midden in de speelplek gezet.
De gemeente keurt dat zo maar goed, net zoals
zij matig opgeleverde bestrating na incidentele
werkzaamheden van die bedrijven vaak door de
vingers ziet (foto rechts)

Een ander elektriciteitskastje blijft bij deze werkzaamheden rond de BBS midden op
de nieuwe stoep staan. Dat duurt bijna een jaar en vervolgens wordt de straat weer
een paar dagen afgesloten en er komt een nieuwe elektriciteitskast aan de overkant
bij de zijgevel van 's-Gravesandestraat 2. Dat gebeurt zonder overleg met betreffen-
de bewoners. Met enig nadenken had dat meteen kunnen uitgevoerd worden (foto
links).

Staan de vroeger geplaatste elektriciteitskasten of
telefoonkasten strak tegen de gevel. Dat kan tegen-
woordig veel beter denken de heren. Bij de nieuw-
bouw van BrabantWonen heeft men ter verfraaiing
van het geheel een kastje op het trottoir geplaatst.
Mogelijk is het bedoeld om daar zittend op de bank
je voeten op te leggen, maar dan is het ontwerp niet

goed want het kastje is daarvoor iets te hoog (foto rechts)

Op het speelterrein van de Buys Ballotweg staat ook een groot elektriciteitshuisje. Dat
is intern nog niet zo lang geleden helemaal vernieuwd. Bij het opknappen van het
speelterrein Buys Ballotweg moest dit ding blijven staan en kwamen medewerksters
van Zayaz met het voorstel om de buitenkant te verfraaien met Jeroen Boschachtige
tekeningen. Het was de bedoeling om Jeroen Bosch meer naar de wijk te brengen in
het kader van de voorbereiding van dit Jeroen Bosch jaar. Betrokken bewoners zagen
die tekeningen niet zitten, omdat zij bang waren dat hun kinderen daarvan nachtmer-
ries zouden krijgen. Die bewoners moeten dan ook zeker niet naar de tentoonstelling
gaan waarover elders in deze buurtkrant geschreven wordt. Vervolgens werd besloten
om het huis te verfraaien met planten of plantentekeningen, maar daar is ook niets
van terecht gekomen.

Is dit huis al een voorbeeld van het bewaren
van industrieel erfgoed, even verderop  op de
hoek Buys Ballotweg/ Oude Vlijmenseweg
staat daar nog een voorbeeld. Je vraagt je af
of dat niet al te gevaarlijk is. 
Het is zeker niet fraai  al die voorbeelden van
huisjes en kasten in de openbare ruimte.
Enexis wil graag nog een mooi exemplaar aan
deze serie toevoegen. Het elektriciteitshuisje
nodig voor de voorziening van de ecologische
woningen wordt heel mooi in de Boschveldtuin
geplaatst. In het oorspronkelijke tekening van
de Boschveldtuin moet nu een bocht komen
en de gemeenteambtenaren die het voorover-
leg over de plannen voeren vinden zo iets zo
maar goed. Het is tenslotte niet de wijk waarin
zij wonen. Als ontwerper vinden zij dit een ver-
fraaiing van de wijk en een mooi begin van het
groene Hart, klaarblijkelijk. Wij helemaal niet.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels
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Boschveldoverleg
Op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar hadden we een afgeslankte
agenda, om ook nog even samen te kunnen drinken op een goed en vrucht-
baar bouwjaar 2016. De agenda van 29 februari doet even schrikken, want
de aangedragen agendapunten waren talrijk en er moest een keuze ge-
maakt worden.

18 januari  Paardskerkhofweg en poli-
tiecijfers 2015
Hamid Azimi en Christine Jetten waren
aanwezig om hun werkzaamheden rond
de Paardskerkhofweg toe te lichten. Ha-
mid Azimi, projectleider van de gemeente,
had een nieuwe planning voor de Paards-
kerkhofweg. Al op 15 februari zou door de
Nutsbedrijven begonnen worden met het
aanleggen van de nieuwe leidingen aan
het begin van de Paardskerkhofweg.
Deze werkzaamheden duren 3 weken en
aansluitend wordt het terrein voor het
CPO-project bouwrijp gemaakt en ook de
nieuwe plek voor de Boschveldtuin wordt
in gereedheid gebracht. Vervolgens be-
gint de sloop van Paardskerkhofweg 14
op 1 maart en dat duurt tot eind mei. Dan
gaan eind mei de nutsbedrijven weer aan
de gang en zo gauw als mogelijk is begint
de aannemer van de riolering en bestra-
ting. Die heeft dan zo'n 16 tot 18 weken
nodig om heel de Paardskerkhofweg en
de kop van de Koestraat aan te pakken.
Het betekent dat alles kan uitlopen tot in
begin 2017.
Christine Jetten heeft haar kunstproject
toegelicht en een exemplaar van de 100
gemaakte nestkasten voor 5 soorten vo-
gels laten zien. In volgorde van de grootte
van de opening zijn dat : koolmees, pim-
pelmees, ringmus, gekraagde roodstaart
en huismus. Deze vogelhuisjes, die door
Cor Unum gemaakt zijn, hebben de vorm
van de woningen Paardskerkhofweg 8 en
10. Zie ook het interview met haar op pa-
gina 3.
De wijkagent Bas van Boxtel werd tijdens
de vergadering weggeroepen en kon
maar een paar jaarcijfers geven. Die heeft
hij later per e-mail aangevuld.
Op grond van de cijfers gaat het niet heel
slecht in de wijk wat betreft de zogenaam-
de High Impact Criminaliteit. Het aantal
woninginbraken is nagenoeg gelijk geble-
ven. De voertuigcriminaliteit is behoorlijk
gestegen Het aantal inbraken was 54 in
2014 en in 2015 waren het er 86. Deze
trend heeft zich in 2016 doorgezet, want op mijn dagelijk-
se rondjes komt ik regelmatig autoglas tegen. De daders
zijn vooral uit op (apparaatjes in de) navigatiesystemen.
Ook het aantal bromfietsdiefstallen is van 2 naar 8 geste-
gen. Opvallende dalers zijn diefstal motorvoertuigen van 7
naar 2, overige diefstallen (uit gebouwen heling, zakken-
rollen enzovoort) van 19 naar 8 en fietsendiefstallen van
22 naar 13.  Dat laatste valt eigenlijk wel mee als je ziet
hoeveel fietsen niet in de bergingen staan, maar dag en
nacht voorde grijp tegen de gevels.
Het aantal vernielingen van auto's is gestegen van 15
naar 25 en van overige objecten van 8 naar 21. Jasper
Maas van Beheer Openbare Ruimte gaf aan dat de ge-
meente vaker stappen onderneemt om aangifte te doen
betreffende vernielingen. 
Ook de overlast is toegenomen in de wijk: buren van 15
naar 20, huiselijke gewelddadigheden van 8 naar 14, ove-
rige geluidshinder van 62 naar 73 en geluidsoverlast hore-
ca van 7 naar 10.

 Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels

29 februari Parkeren, cijfers Meldpunt en Wijkplein
In de vorige Buurtkrant hebben wij onder Hart van Bosch-
veld een aantal knelpunten rond het parkeren beschre-
ven. Sommige problemen spelen nu al en andere proble-
men zullen straks bij en mogelijk na de bouwactiviteiten
ontstaan. Dat is onderwerp van bespreking en daarbij is
onder meer Stadstoezicht aanwezig die dan wil gaan ver-
tellen dat de gemeente wil overgaan op een digitaal sys-
teem waarbij geen papieren vergunningen meer gebruikt
worden maar registratie op kenteken plaats vindt. Met
Stadstoezicht willen we ook het gebruik van de voormali-
ge parkeerplaats van het Overpad dat nu buiten de par-
keerregeling valt bespreken.
Jasper Maas, wijkteamleider Beheer Openbare Ruimte
voor onder meer heel West, komt vertellen hoe ze dit jaar
anders werken namelijk nieuwe aanbestedingsprocedure
op beeldbestek.
Zoals elk jaar bespreken wij de cijfers van het Wijkplein en
van het Meldpunt Openbare Ruimte.
Daarnaast komen de lopende projecten aan de orde.
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Wat oud is moet wijken voor nieuw
Het OBB is al jaren van mening dat er te weinig groen is in de wijk. Door on-
derhoud en herstructurering staat de hoeveelheid groen onder druk. Als

Wijkraad streven we er naar om het bestaande groen
zo veel mogelijk te behouden en als dat niet kan, er
voor te zorgen dat er minimaal vervangend groen
komt.
In het Wijkplan wordt ook uitgegaan van een groene
wijk. Daarvoor zijn diverse kaarten gemaakt (zie ook
kaartspel in Wijkplan). Zo is er een bomenkaart ge-
maakt met alle bomen in de wijk. Die is ook opgeno-
men in het Wijkplan. Op deze kaart stonden zeker niet
alle bomen; zo stond de mooie paardenkastanje achter
het voormalige buurthuis er niet op. Zeer ten onrechte
en we hebben de boom toch als waardevol op die
kaart gekregen. Het is belangrijk om de oudere bomen
als waardevol aan te merken, want anders kan er te
makkelijk een kapvergunning verleend worden. Zo is in
het verleden een grote boom in de van Musschen-
broekstraat, die de gemeente wilde kappen, door de
werkgroep Groen en Spelen gered. Die boom is hele-
maal gekandelaberd (= teruggesnoeid tot op de hoofd-
takken in de vorm van een kandelaar) en staat er nu
florissant bij.

Momenteel worden er door de gemeente veel tekenin-
gen gemaakt voor de aanpak de wijk. We hebben de
indruk dat die ontwerpers en architecten de bomen-
kaart niet kennen. Zelfs de man van de gemeente die
verantwoordelijk is voor de bomen, kent de bomen-
kaart niet. Het gevolg is dat er tekeningen komen waar
geen rekening wordt gehouden met de bomen en de
natuur in de wijk die zich in de loop van de jaren heeft
ontwikkeld. 

Zo is de paardenkastanje, die ondanks de ziekte het
nog jaren kon uithouden, gesneuveld omdat hij niet in
het getekende plan paste. Er zijn de afgelopen jaren al
heel wat bomen gesneuveld. Telkens zijn er weer an-
dere argumenten: ‘de aannemer kan dan makkelijker
werken’,  ‘er moeten meer parkeerplaatsen komen’ of ‘
de boom stond scheef ‘. Wij vragen ons af hoe ze het

allemaal verzinnen. Het einde is nog niet in zicht, er staan nog heel wat bomen te wachten op een kapvergunning. Als
we al iets voor de gekapte bomen terugkrijgen, dan zijn het jonge bomen die amper bijdragen aan het zuiveren van de
lucht.  Een groen hart op de tekening lijkt mooi, maar we vragen ons af of daar met de bezuiniging (evaluatie) van het
bomenplan, waarvoor wij bij de gemeenteraad hard geijverd hebben, nog iets van terechtkomt.
Toegegeven is dat de communicatie vanuit de gemeente op dit punt beter kon en dat zou ook verbeteren. Wij hebben
er tot nu toe nog weinig van gemerkt. De kanteling is bij een aantal ambtenaren nog niet gelukt al schrijven hun colle-
ga's daar bladzijden over vol. Zo lang dat niet gebeurt vrezen we dat er nog veel oude bomen zullen sneuvelen.

Tekst: Kees Heemskerk/ Alfred Heeroma
Foto: Michael Bögels
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Oude Engelenseweg 60
5223 KD 's-Hertogenbosch
073 - 621 04 34
06 - 8711 1293/ 8440 2943

NIEUW, NIEUW, NIEUW is onze cafetariagedeelte.
Hier verkopen wij naast de gewone snacks ook onze ge-
haktbal uit de jus (uit eigen keuken) en VERSE vlaamse

friet.
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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 								
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Coördinatieorgaan
Ongeveer 5 keer per jaar is er overleg tussen de projectleiders herstructurering en sociaal van de gemeente, de pro-
jectleiders van BrabantWonen en Zayaz met het OBB. Daar wordt de stand van zaken van alle projecten besproken.

Marconistraat
Een van de onderwerpen tijdens het laatste overleg was
de vraag van bewoners van de eerste flat van de Marconi-
straat (4-26)  om duidelijkheid over hun situatie. Immers er
wordt voorgesteld deze flat te slopen en in de inspraaka-
vond was gezegd dat daarover in februari duidelijkheid zou
zijn. Echter de gemeente is nu bezig om te antwoorden op
de vragen die gesteld zijn in de zienswijze van het OBB en
door bewoners op de avond van 21 september. Er zijn
eerst 2 overleggen met vertegenwoordigers uit de wijk ge-
weest. De planning is nu dat het zogenaamde Ruimtelijk
en Functioneel Kader Hart van Boschveld 10 mei in de ge-
meenteraad komt. Het is dan afwachten wat de gemeente-
raad beslist.

Overigens speelt op dit moment ook het sluiten van een
woonakkoord tussen gemeente en corporaties waarbij  het
Stedelijk Huurders Platform betrokken is. Daarbij komt
steeds meer aan de orde dat de goedkope woningvoor-
raad zoveel mogelijk behouden dient te blijven. Dat plei-
dooi is hoogstwaarschijnlijk niet van toepassing op de Mar-
conistraat, omdat deze flat gesloopt wordt vanwege stedenbouwkundige uitgangspunten. Mogelijk heeft dat wel conse-
quenties voor andere woningen in onze wijk.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma



Kunsthal is verhuisd
In november vorig jaar heeft Kunsthal
Boschveld aan de Paardskerkhofweg jam-
mer genoeg de deur moeten sluiten. Het
einde van de Kunsthal? Niet dus, de
Kunsthal Boschveld is nog springlevend,
want dan ken je Oscar Schrover niet. Hij
heeft voor zijn kunsthal een nieuw onder-
komen gevonden in de vroegere natuur-
winkel van Ekoplaza aan de Vughterstraat
234. De afgelopen weken is er hard ge-
werkt om de kunsthal expositie klaar te
maken en de sfeer van de Ekoplaza te
verdrijven. De ruimte heeft een wat ande-
re indeling gekregen. Er zijn meters gips-
plaat en liters latex gebruikt om dit resul-
taat te bereiken. Dat was in zo'n korte tijd
niet gelukt zonder enkele enthousiaste
vrijwilligers. Tussen de verfblikken stond
de gevelplaat Kunsthal Boschveld fier te
wachten op bevestiging aan de muur. 
Inmiddels is Kunsthal Boschveld na een
verbouwing weer toegankelijk voor het pu-
bliek. Op 21 februari was de opening van
de tentoonstelling 'Zigzagpad', samenge-
steld door diverse kunstenaars. De ten-
toonstelling loopt voor de liefhebber nog
tot 12 maart aanstaande. De naam zig-
zagpad komt van een gedicht van Ida
Gerhardt. Het is ook wel een toepasselijke
naam. Oscar Schrover heeft namelijk wel
even moeten zigzaggen om een andere
geschikte expositieruimte te vinden. Het is
een mooie plek en Oscar Schrover is er
heel blij mee. Het is heel bijzonder dat de
naam Kunsthal Boschveld behouden blijft,
maar ook best logisch. Immers Kunsthal
Boschveld stond al op de kaart als een
museum wat ertoe doet. En het mooie is
dat er nu ook een stukje Boschveld in de
Vughterstraat is ontsproten..

Tekst en foto: George van der Zande

Open Dag Boschveld Ambacht Centrum  
Op zaterdag 16 april 2016 van 11.30 tot 16.30 uur opent het BAC – Boschveld
Ambacht Centrum – opnieuw zijn deuren voor het publiek. Het BAC is het geza-
menlijk podium voor de ambachtelijke ondernemers in het bedrijfsverzamelge-
bouw aan de Parallelweg 30. Dat zijn er nogal wat: er zijn meubelmakers, lijsten-
makers, metaalbewerkers, leerbewerkers, kostuumontwerpers, reclame belette-
raars, viltbewerkers, kunstenaars, wijnhandelaar en nog veel meer. Zo heeft
Kleefkracht de banieren die overal in de stad hangen ontworpen voor het Jeroen
Boschjaar (zie foto).

Een greep uit de activiteiten op 16 april: 
• In de houtwerkplaatsen kun je zelf werken aan een mooi houten object dat je
mee naar huis mag nemen (in gelimiteerde oplage, dus ben er op tijd bij); 
• Je kunt een foto meenemen die je onder begeleiding van een lijstenmaker voor-
ziet van een passe-partout; 
• Er is een kledingverkoop van theaterkostuums; 
• Workshop smeden op een echt smidsvuur; 
• Workshop/demonstratie schorten maken van leer. 

De Open Dag wordt verder aangekleed met een wijnproeverij, livemuziek, eten
en drinken, ook zullen initiatieven als De Copernikkel en de Boschveld 'We-
reld'keuken zich presenteren. 
In de werkplaatsen is heel wat creativiteit, inventiviteit, enthousiasme, vakkennis,
en werkplezier gehuisvest. Belangstellenden kunnen de verschillende ambachten actief komen beleven in plaats van
alleen maar bekijken. Voor de liefhebbers wordt het vast een bruisende, actieve, leerzame, en gezellige dag.  

Wil je actuele info over het BAC en haar leden? Ga dan naar www.boschveldambachtcentrum.nl 

Tekst en foto: George van der Zande
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