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Boschveldtuin
Op 11 en 12 maart gingen vrijwil-
ligers aan de slag om de huidige
Boschveldtuin te verplaatsen
naar de nieuwe locatie, dichter bij
de BBS.
Hoewel de tuin een stukje kleiner
is, konden de meeste planten en
bakken een plekje krijgen in de
nieuwe tuin.
Er moet nog veel gebeuren en
elke vrijdagmiddag zal er gewerkt
worden om de tuin tot een 'para-
dijsje' in de wijk te maken.
Lees meer op achterpagina

Foto's: Michael Bögels & Alfred Heeroma

                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Maandag 11 april

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS

Door Wie
OBB

  Woensdag 13 april
  Vrijdag 15 april
  Zaterdag 16 april
  Zaterdag 16 april

13.00
15.30

Boschveld Boent!
Viering Coöperatie

11.30
12.00

Opening BAC
ReparatieStraat

BBS/ hele wijk
Copernikkel, Copernicuslaan 308

Gemeente/ OBB
Dienstencentrum

BAC, Parallelweg 30
Copernikkel, Copernicuslaan 308

BAC
Dienstencentrum

  Zaterdag 14 mei
  Maandag 23 mei
  Woensdag 25 mei
  

12.00
19.30

ReparatieStraat
Boschveldoverleg

13.00 Boschveld Boent!

Copernikkel, Copernicuslaan 308
BBS

Dienstencentrum
OBB

BBS/ hele wijk Gemeente/ OBB
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Open dag Boschveld Ambacht Centrum
(BAC)

Het Boschveld Ambacht Centrum aan de Paardskerkhofweg is een bijzon-
dere industriële plek. Aan de buitenkant is dat niet te zien, maar eenmaal
binnen proef je in de hallen al snel de sfeer van het ambachtelijk werken.
Zo'n 22 zelfstandige ondernemers zijn hier dagelijks achter grote deuren
met veel liefde met hun ambacht bezig. Het zijn vooral creatieve makers
van meubelmaker tot ontwerper. Sommige hebben al hun creaties getoond
bij het Jeroen Boschjaar en het theaterfestival Boulevard. Tijdens de Open
Dag op 16 april willen deze makers zich presenteren aan het publiek. Wij
van de redactie, nieuwsgierig als wij zijn, namen alvast een kijkje en spra-
ken drie ondernemers.

Tom van der Zandt is meubelma-
ker en interieurontwerper. In zijn
grote ruimte klinkt als arbeidsvita-
minen op de achtergrond, jazzy
muziek. Hij werkt meestal in op-
dracht. Klanten benaderen hem
met een idee voor een meubel op
maat. Zo heeft Tom onder meer
de kassa's in de Verkadefabriek
gemaakt. Met Kleefkracht, ook
BAC-er, heeft Tom ook meege-
werkt aan objecten voor het Je-
roen Boschjaar. Tom voelt zich
hier thuis. "De collegiale sfeer is
goed en het is een prima plek met
veel mogelijkheid tot opslag van
materialen. Op de open dag gaan
we met een aantal mensen die
met hout bezig zijn bezoekers uit-
nodigen om onder begeleiding
zelf iets te maken. Bij de één krijg
je wat hout, bij de ander wat
schroeven. Zoiets gaat het wor-
den", aldus Tom.

Een deur verder zit Erik van Don-
gen met zijn Air Design Studio.
Erik is gespecialiseerd in het ont-
wikkelen en produceren van opblaasbare objecten. Hij is nu bezig met het
produceren van grote opblaasbare witte koffiebekers voor tankstations in
Duitsland. Op de beker komt een sheet met verwisselbare prints. Erik heeft
de opblaasbare spiraal op het Wilhelminaplein gemaakt voor een voorstel-
ling van Boukje Schweigman tijdens het Boulevard theaterfestival. Ook Erik
heeft het enorm naar zijn zin in het BAC. Veel ruimte en leuke collega's.
Voor de open dag wil hij wat objecten laten zien aan de bezoekers. 

Tegenover Erik van Dongen heeft René Alink sinds de start van het am-
bachtcentrum in 2000 zijn domicilie, hij deelt de ruimte met andere makers.
"Het is een fijne plek voor relatief weinig geld." René maakt paneeltjes, meu-
bels en andere objecten. Ook maakt hij fotoreportages. "Kijk, dit zijn panelen
waarop afbeeldingen worden geschilderd. Ik gebruik gewoon gebruikt hout
of vloerdelen, ik doe aan duurzaam hergebruik. Op de open dag wil ik graag
uitleg geven over hoe ik tot iets kom."

We hadden ook nog graag bij meubelmaker Jan van Hees willen binnenlo-
pen, maar hij was er niet. Jan van Hees heeft de notenhouten lijst en het pa-
neel gemaakt voor een portret van koning Willem-Alexander. Dit portret
hangt in de Oranjegalerie van het Stadhuis. Het portret is geschilderd door
kunstenaar Monique Broekman. 
Alle drie vinden het jammer dat het nog onduidelijk is wat er met het pand
gaat gebeuren. Tot 1 juli aanstaande loopt het contract met de gemeente,
aan wie het laatste woord is. Ze hopen wel dat het BAC behouden blijft. "Het
is wel zo dat het pand nodig moet worden opgeknapt. Het is spannend en
afwachten", zegt Tom. Met zo'n club creatieve ondernemers onder één in-
dustrieel dak zouden Michael en ik het wel weten!

Tekst: George van de Zande
Foto: Michael Bögels

2
 Zie pagina 4 voor het programma van de Open Dag



Te gek wat hier gebeurt, het ontroert me
soms

De werkwinkel Copernikkel ligt in het winkelcentrum tussen de worsten-
broodjesmaker en de pizzeria. Een mooiere plek voor een ontmoetingsplek is haast niet denkbaar. Het is er letterlijk
én figuurlijk gesproken smullen geblazen. De Copernikkel biedt allerlei diensten in de wijk zoals de fietswerkplaats,
de ReparatieStraat, de klussendienst en de wereldkeuken. Maar je kunt er ook even binnenlopen, iets vragen of ge-
woon even gaan buurten. Dat laatste hebben wij gedaan, even buurten met Wieke Wijnen. Zij is de professionele spil
van de Copernikkel.

Wieke is een geëngageerd zelfstandig on-
dernemer die haar diensten aanbiedt om
allerlei sociaal/ maatschappelijke initiatie-
ven tot bloei te laten komen. Zelf noemt ze
dat: de kastanjes uit het vuur halen. "Ik
maak het plan, doe de administratie, werf
fondsen en zet de lijnen uit. Dat noem ik
zorgzaam bezig zijn voor organisaties. En
het is daarbij heel handig dat ik de weg
weet in het gemeentehuis en bij veel an-
dere organisaties. Ik heb intussen een
groot netwerk opgebouwd, veel contacten
met mensen die er toe doen." De meeste
opdrachten krijgt Wieke van de gemeente.
Ze participeert ook in de 'Kamer van Doen'
waarin ambtenaren en sociale onderne-
mers allerlei maatschappelijke initiatieven
van advies voorzien. Wieke: "Laatst heb ik
nog een subsidieplan voorbereid voor een
initiatief om voor dementerende ouderen
een levenstuin te kunnen realiseren." 

Voor ze startte met haar zelfstandig onder-
nemerschap werkte Wieke als directeur bij
Basta!, meldpunt discriminatie, en daar-
voor als coördinator vluchtelingenwerk.
Ooit was ze op een school 'juffrouw' textiel
& handvaardigheid. Ook heeft Wieke nog
een poos in het Franse land gewoond,
een land waar ze zo af en toe nog steeds
heimwee naar heeft. Wie weet in de toe-
komst! Voorlopig is Wieke heel blij met
haar werk als zorgzaam ondernemer.
Haar visie: 'hoe kunnen we met minder
geld en verschillende middelen beter voor elkaar zorgen.' In die context is Wieke heel trots op de wijze waarop de
werkwinkel functioneert.

Toen Wieke in Boschveld begon vroeg zij zich af welke diensten er nog meer
mogelijk waren, naast de al aanwezige initiatieven. "We vergaderden over al-
lerlei initiatieven in de fietswerkplaats totdat er een winkel vrij kwam in het win-
kelcentrum. Dat was een prachtkans voor ons. Ik heb vervolgens namens alle
betrokkenen een plan van aanpak geschreven en zo is de Copernikkel gebo-
ren. Stiekem ben ik wel bij dat er geen AH komt, want we zitten hier prima en
hopelijk voor lang. We doen hier alles zelf: we onderhouden de winkel. En al-
les wat je hier ziet is zelf gemaakt zoals de tafels en kasten. Het mooie is ver-
der dat kunstenaars uit de wijk hier ook kunstwerken hangen en van wat ze
verkopen ontvangen we een bepaald percentage. Iedere dag zijn hier wel
mensen op vrijwillige basis enthousiast met een activiteit bezig. Dat heeft bij
sommigen al geleid tot een betaalde baan."

Als professional werkt Wieke gemiddeld twintig uur per
week bij de dienstenwinkel die inmiddels in Boschveld op
de kaart staat, maar ook bij de gemeente. De Copernikkel
is eigenlijk het hart waar de plannen verder vorm en in-
houd krijgen. "De bewoners die hier actief zijn werken gi-
gantisch hard voor de wijk. Ze dragen zo heel veel verant-
woordelijkheid. Dan kun je van hen niet verwachten dat ze
ook nog evaluaties gaan schrijven of dat ze fondsen gaan
werven. Daarom ben ik er voor hen, ik neem dit voor mijn
rekening. Het is echt te gek wat hier allemaal gebeurt, het
ontroert me soms." Intussen is er ook een stagiair van de
Avans Hogeschool bezig met het opzetten van een heuse
boekhouding. Wieke: "Het is allemaal super leuk om dit te
mogen doen. Ik vermoed dat ik hier nog lang aan verbon-

den zal blijven. Ook de winkeliersvereniging is enthousiast
over de Copernikkel. Er is meer reuring gekomen, vinden
ze. De sociale cohesie in de wijk is daardoor gegroeid. De
wijk is echt leuker geworden. Dat heeft de gemeente goed
gedaan. De kans dat de Copernikkel een blijvend karakter
zal krijgen is heel groot, want ook de gemeente is heel en-
thousiast."

En met Wieke als gedreven aanjager gaat dat ongetwij-
feld lukken. Voordat we weggaan fluistert Wieke ons nog
toe dat de Copernikkel nog wel meer gastvrouwen -heren
kan gebruiken. Gewoon doen!  

Tekst: George van der Zande
Foto's: Michael Bögels & Alfred Heeroma

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Open Dag Boschveld Ambacht Centrum 16
april 

Deze dag opent het BAC – Boschveld Ambacht Centrum – haar deuren voor
het publiek en kunnen geïnteresseerden tussen 11.30 en 16. 30 uur een kijk-

je nemen in verschillende werkplaatsen. Het BAC is een vereniging die de belangen behartigt van, en een gezamenlijk
podium vormt voor de ambachtelijke ondernemers gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Parallelweg 30.
Bezoekers worden uitgenodigd om kennis te maken met de uiteenlopende disciplines die de leden van het BAC verte-
genwoordigen: lijsten maken, hout-, metaal-, leer- en vilt bewerken, (theater en mode) kostuums ontwerpen, reclame-
en banners drukken, kunst uitoefenen en nog veel meer.
In deze variëteit van werkplaatsen valt er van alles te beleven en krijgt
de bezoeker op deze Open Dag de gelegenheid om niet alleen te kij-
ken maar ook zelf te DOEN.
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 (de oplage is gelimiteerd,
dus zorg dat je er op tijd bij bent!).
* Neem een foto mee; onder begeleiding van een lijstenmaker leer je
een passe-partout maken.
* Er is leuke kleding, onder andere theaterkostuums, te koop.
* In de workshop Smeden ga je op een echt smidsvuur aan de gang.
* In het Leeratelier kun je je laten inspireren bij het maken van schor-
ten.
* Er is een Wijnproeverij en live-muziek.
* De Boschveld Wereldkeuken zorgt voor lekkere hapjes tegen een
betaalbare prijs.
* De ReparatieStraat komt repareren, dus neem kapotte spullen mee
(ongerepareerd gaat weer mee terug).
* De Copernikkel buurtwerkplaats en ontmoetingsplek presenteert
zich.
* En nog veel meer…
Voor de workshops geldt: wees er op tijd bij, want er zijn een beperkt
aantal plaatsen! In de 'verborgen' werkplaatsen aan de Parallelweg
30 is veel creativiteit, inventiviteit, enthousiasme, vakkennis en werk-
plezier te vinden.
Wij hopen je dan ook te kunnen ontvangen op deze interactieve en
gezellige dag!
Verdere programmering volgt en de meest actuele info over het BAC
en haar leden kun je vinden op www.boschveldambachtcentrum.nl.
Tekst en afbeelding: BAC

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant

Groen en Spelen
Heel belangrijk in de afgelopen periode is de verhuizing van de Boschveld-
tuin geweest. Met veel hulp en dank zij veel inzet van vrijwilligers is deze

klus geklaard. Elders in deze Buurtkrant is daar genoeg over te lezen.
In de Buurtkrant van januari stond een hele opsomming van zaken die rond bomen, groen niet goed gegaan waren. Dit
is mede aanleiding geweest voor 'hoog overleg' intern bij de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt welke personen
voor onderhoud, projecten en herstructurering de contactpersonen voor de wijk Boschveld zijn. Dat heeft geleid tot en-
kele overleggen, maar daarbij is gebleken dat het intern bij de gemeente nog niet op rolletjes loopt. We zitten nog
steeds op een aantal antwoorden te wachten en dat betekent dat sommige zaken niet meer in dit plantseizoen gere-
geld kunnen worden.
Immers de magnolia in de tuin van de oude pastorie begint al uit te botten en dat is altijd de eerste voorbode van het
verschijnen van allerlei bloeiende planten en bomen in de wijk. De bloembollen in de bakken voor het winkelcentrum
zijn al hier en daar uitgekomen. We hopen dat deze lente ook een nieuw begin betekent voor meer bomen en groen in
de wijk.

Herhaalde oproep: Gratis aangeboden: Woonruimte voor vleermui-
zen

In het kader van het landelijke project 'Natuur in de wijk' zijn nestkasten
verspreid in Nederland en ook in Den Bosch (zie: www.natuurindewijk.nl
of https://www.facebook.com/natuurindewijk/). 
De werkgroep Groen en Spelen en de kerngroep van de Boschveldtuin
hebben die kans aangegrepen en we hebben 5 grote en 5 kleine vleer-
muizenkasten ontvangen en een groot insectenhotel. Het insectenhotel
heeft inmiddels een mooi plekje in de nieuwe Boschveldtuin gekregen
Voor de vleermuizenkasten zijn we nog op zoek naar goede plekken in de
wijk. In samenwerking met het IVN en wijkbewoners willen we woonplek-
ken voor vleermuizen gaan opsporen en de beestjes nog dit voorjaar een
mooi huis geven.
Weet u een geschikte plek? Geef het door via: info@boschveldtuin.nl.
We hebben nog 9 vleermuizenkasten beschikbaar!
 Tekst: Kees Heemskerk/ Nicole Pakker
Foto: Nicole Pakker
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 's Gravesandestraat 13  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl



  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

Even 
voorstellen

Weer een nieuw gezicht
in de wijk! Ik zal me even
voorstellen. Mijn naam is
Tessa Tomasini, ik ben 34
jaar en werk sinds kort bij
MEE in Den Bosch in de
wijken Boschveld en de
Binnenstad. Ik heb, voor-
dat ik in Den Bosch
kwam werken, bij MEE in
Breda en Tilburg gewerkt.
En nu eindelijk in Den
Bosch! 

Wat doet MEE nou eigen-
lijk? MEE ondersteunt
cliënten met een beper-
king. Met een beperking
wordt bedoeld: verstan-
delijke beperking, licha-
melijke beperking, audi-
tieve beperking, visuele
beperking, Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH)
en chronisch ziek. 

In Boschveld werk ik sa-
men met mijn MEE colle-
ga Inge Bonnet. Op het
spreekuur op dinsdag
van 13.00 uur tot 15.00
uur zal een van ons aan-
wezig zijn. Kom gerust
eens langs!  

Tekst & Foto: Tessa Tomasini

GGD Spreekuur
Er is een wekelijks spreekuur GGD
Jeugdgezondheidszorg bij Medizz.
GGD Jeugdverpleegkundige Lies-
beth Wondergem houdt elke don-
derdag spreekuur bij medisch cen-
trum Medizz, Copernicuslaan 301
te ’s-Hertogenbosch. 

Ouders (en hun kinderen) van 0 tot
12 jaar kunnen op dit spreekuur te-
recht met alle vragen over opgroei-
en, opvoeden, gedrag en zindelijk-
heid:
-	Tussen 13.00 en 14.00 uur is er
een inloopspreekuur (zonder af-
spraak) voor korte vragen, het la-
ten wegen van uw baby en voor
het maken van afspraken.
-	Tussen 14.00 en 16.30 uur werkt
de jeugdverpleegkundige alleen op
afspraak.

Meer weten?
Neem voor meer informatie of voor
het maken van een afspraak con-
tact op via email:
l.wondergem@ggdhvb.nl of bel
met 06 - 1004 1560.
Kijk ook op eens op website:
www.ggdhvb.nl/mijnkind 

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

5

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 Tessa Tamosini

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Mohammed Cherabi/ Yuri
Beset

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

LET OP: Tijdens de meivakantie is het Wijkplein gesloten op woensdag 27
april en donderdag 5 mei

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings
Wim van de Wiel

Donderdag

Donderdag 

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00



Bezoekje Vrijwilligers aan FC Den Bosch
Op vrijdagavond 18 maart stond FC Den Bosch tegen NAC Breda op het programma. Op papier een mooi affiche en
dus ook een mooie wedstrijd om eens naartoe te gaan.
Enkele vrijwilligers van
de Gezonde Lunch en
andere activiteiten in
BBS Boschveld, had-
den aangegeven het
leuk te vinden om eens
samen naar een voet-
balwedstrijd te gaan.

FC Den Bosch onder-
steunt dit soort initiatie-
ven graag dus het was
geen probleem om
kaartjes te regelen.
Helaas konden er op
het laatst enkele vrijwil-
ligers niet mee gaan,
maar we waren uitein-
delijk met een leuke
club mensen, die het al
koud hadden voordat
we zaten.
Maar de kinderen
warmden al snel op
toen ze de mascotte van FC Den Bosch (een moerasdraak genaamd Bozzie) een hand mochten geven.

Eenmaal gezeten, was het nog even geduld hebben voordat de wedstrijd begon. Bijna 2 uur later hadden we een waar
doelpuntenspektakel gezien, waarbij Den Bosch helaas aan het kortste eind trok: 3-6 verloren.
Aan de juichende vrijwilligers en andere supporters lag het echter niet! 

Wij hadden in elk geval een leuke avond gescoord. Over een tijdje gaan we nog een keer, maar hopelijk met wat war-
mer weer en wellicht een wat minder mooie wedstrijd op papier. Dan gaan we waarschijnlijk het stadion juichend uit.

Tekst en foto: Michel Lensen, Wijkwerker Welzijn Divers

Armoede
Armoede kun je
op veel verschil-
lende manieren
uitleggen. Soms
is het armoede
omdat je weinig
geld hebt of om-
dat je kinderen
niet kunnen
sporten. Armoe-
de  kan ook zijn
dat je weinig
mensen om je
heen hebt. Kort-
om armoede is

op veel verschillende manieren uit te leggen. 
In Den Bosch kennen we helaas veel mensen (gezinnen)
die in armoede leven. Voor deze mensen willen we graag
klaar staan en dan ook (meer) bekendheid geven aan ini-
tiatieven die in Den Bosch opgezet zijn zodat je weer een
beetje mee kunt doen!

Zo is het  Netwerk Tegen Armoede te vinden op:
www.netwerktegenarmoede.nl. Op deze website is een
overzicht te vinden van alles wat er in Den Bosch aange-
boden wordt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- gratis kinderactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar, ver-
schillende speeltuinen, voetballen op de woensdagmid-
dag 
 - sportactiviteiten
 - kledingbank, de weggeefwinkel op de Kooikersweg 

- de Vincentius vereniging.
Zo is er ook De Winkel die Werkt:  Deze zit aan de Hint-
hamereinde 46.  Het  is een winkel/werkplaats die her-
stelt, repareert en hergebruikt. Duurzaam en ambachtelijk.
Dit gebeurt door leerlingen die begeleid worden door een
vrijwilliger uit het vakgebied waarbinnen de dienst valt.
Denk aan timmerwerk of tuinonderhoud. Voor informatie
kun je terecht op www.winkeldiewerkt.nl of bel naar 073 -
751 1408

- Brabantse Hart
www.brabantsehartinaktie.nl een organisatie die zich in
zet voor de medemens door middel van voedselpakket-
ten, kleine huishoudelijke apparaten, kleding speelgoed.
Voor hen die even geen geld hebben. 

- Stichting Weekje Weg biedt je de mogelijkheid om even
weg te komen uit je situatie. Voor mensen met kinderen
verzorgen zij een vakantie. Je kunt je hiervoor aanmelden
via www.stichtingweekjeweg.nl 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er is genoeg aanbod.
Neem eens een kijkje op de websites en wie weet vind je
dat wat je zoekt. 

Mocht je nou zelf geen computer hebben, dan kun je altijd
terecht in het Wijkplein Boschveld tijdens de openingstij-
den.
Of loop bij het Wijkplein binnen en vraag waar je recht op
zou kunnen hebben. Wij helpen je graag verder! 

Tekst: Maria
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91 woningen van Zayaz: geen sloop maar
onderhoud

Op 8 en 9 maart waren dan eindelijk de bewonersavonden voor de bewo-
ners van de 91 woningen van Zayaz in het blok Ampèrestraat, Kamerlingh
Onnesstraat, Kelvinstraat, Lorentzstraat. Al vanaf 2011 hadden deze woningen het etiket sloop, maar op deze avond
werd een onderhoudsplan gepresenteerd. De reacties daarop waren soms heel hevig.

Bouwtechnisch onderzoek en ver-
anderde omstandigheden
In januari 2016 zijn door het advies-
bureau KAW zo'n 15 woningen be-
zocht en is goed gekeken naar alle
onderdelen van de woningen. Daaruit
bleek dat de bouwkundige staat van
de woningen redelijk tot goed was.
Door een gebrek aan goede ventilatie
was er sprake van een ongezond bin-
nenklimaat (muffe lucht en schimmel-
vorming). De woningen zijn nauwe-
lijks geïsoleerd en daardoor is er
sprake van koudestraling en in som-
mige gevallen hoge energiekosten
(met name hoekwoningen). Bij de ap-
partementen (boven- en benedenwo-
ningen) is de badkamer te klein en
zijn sommige tuinen te groot. Hang-
en sluitwerk is gedateerd (inbraakgevoelig) en sommige
ketelopstellingen en elektravoorzieningen voldoen niet
aan de huidige voorschriften.
Hoewel van te voren gezegd was dat renovatie niet moge-
lijk was, werd er op informatie avonden een onder-
houdspakket van noodzakelijke en wenselijke maatrege-
len in, aan en rond de woningen gepresenteerd. Dit was
heel wat uitgebreider dan tijdens de besprekingen eind
november werd medegedeeld. De geluidsoverlast – een
bekend probleem in heel Boschveld – wordt daarmee niet
opgelost en ook is er geen veelomvattend isolatiepakket.
Overigens is het gemiddeld energieverbruik (€ 115 per
maand) niet zo hoog. Daarin verschillen, overigens gelijke
woningen, met elkaar en de onderzoeker had ook een
groot verschil in onderhoud tussen de woningen waarge-
nomen. Ook wordt de woonplattegrond nergens veran-
derd: dus geen grotere badkamer of groter balkon.

Het onderhoudspakket is zonder huurverhoging en werd
qua kosten vergeleken met nieuwbouw. Met huurtoeslag
gingen de kosten voor de laagste inkomensgroepen bij
nieuwbouw zo'n € 75 omhoog. Veel bewoners hadden vo-
rig jaar betaalbaarheid hoog in de eisen staan.
Gemeente en corporaties willen in 's-Hertogenbosch zo-
veel mogelijk de goedkopere voorraad in stand houden en
op grond van het feit dat de voorgestelde maatregelen lei-
den tot een technisch verantwoorde staat van de wonin-
gen, was het voorstel van Zayaz om aan het bestuur voor
te stellen te kiezen voor onderhoud. Daarop mochten be-
woners dan reageren op die avonden.

Boze reacties, maar ook enig begrip
Nu was in november beloofd dat bewoners in januari ein-
delijk uitsluitsel zouden krijgen over de toekomst van de
woningen. Dat is door allerlei omstandigheden pas maart
geworden. Al jaren is de gedachte dat er sloop zou ko-
men. Er werd weinig met de klachten over onderhoud ge-
daan. Installaties werden niet vervangen. Nieuwe bewo-
ners kregen in de afgelopen jaren een 'sloop'contract en
zo stonden de woningen ook in Woonservice geadver-
teerd. Bewoners, die dachten met de vergoeding van de
sloopregeling, te kunnen verhuizen zagen deze mogelijk-
heid te niet gedaan. Een aantal had zich de afgelopen ja-
ren vanwege dat sloopbesluit niet ingeschreven bij Woon-
service en doordat ze nu geen voorrang krijgen, moeten
zij nog jaren blijven wachten in een te kleine en minder
goede woning. Een extra probleem zijn de kleine boven-
en benedenwoningen op de hoeken. Die zijn eigenlijk niet
meer van deze tijd en extra aandacht voor de huidige be-
woners daarvan zou goed zijn.
Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat er soms fel
gereageerd werd op het voorstel van onderhoud. Sommi-
ge bewoners liepen kwaad weg. Als je met bewoners per-
soonlijk praatte, was er ook begrip en soms zelfs blijd-
schap over het voorstel van Zayaz. Daarbij speelden de
betaalbaarheid en het in Boschveld kunnen blijven wonen
een belangrijke rol. 

Hoe nu verder?
Het bestuur van Zayaz neemt in april 2016 een besluit
over de investering van het onderhoud voor deze wonin-
gen. De maatregelen van het pakket van onderhoud wor-
den dan verder uitgewerkt. Daarbij zijn ook keuzemoge-
lijkheden voor individuele bewoners mogelijk. Vervolgens
wordt een planning van de uitvoering gemaakt en tenslot-
te de aanbesteding van de aannemer(s). In heel dit traject
spreekt de te vormen bewonerscommissie een woordje
mee.
De start van de uitvoering zal volgens de huidige planning
in september 2017 zijn.
Afgesproken is dat ernstige onderhoudsproblemen in de
tussentijd zeker gemeld moeten worden en die zullen dan
ook zo mogelijk verholpen worden.
De leeggekomen woningen worden tijdelijk verhuurd. Dat
is al met een aantal woningen gebeurd.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Uit presentatie voor bewoners
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Boschveld schoon
Wekelijks wordt  in heel de wijk zwerfvuil geprikt door enkele mensen in op-
dracht van de gemeente. Op de landelijke schoonmaakdag 19 maart waren
leden van Parousia actief met het schoonhouden van Boschveld. Op 13 april

gaan de kinderen weer aan de slag samen met Proper Jetje om de wijk schoon te houden. Op die dag is er ook de
kraakwagen voor grof afval. 

Landelijke schoonmaakactie 19 maart
In 's-Hertogenbosch waren op 19 maart
meer dan 1000 vrijwilligers actief om
hun wijk schoon te maken.
Leden van de Evangelische Gemeente
Parousia zwierven vanuit het centrale
punt 's Gravesandestraat, gewapend
met prikstokken en vuilniszakken, over
heel de wijk Boschveld uit. In groepen
prikte men het zwerfvuil uit de struiken
en ook het oude spoorlijntje werd door
meerdere mensen onder handen geno-
men. Immers sinds de publicatie in de
krant dat de vrijplaats voor graffiti ge-
sloopt zou worden, was het heel druk op
die plek. Vanuit heel Nederland en het
buitenland kwamen de 'liefhebbers' naar
deze plek om hun laatste tag te zetten.
Sommige prachtige beeltenissen hiel-
den het maar een dag of twee uit en
werden dan weer overgespoten. Men
gebruikte de banken en de vuilnisbak
van de Boschveldtuin om op de daken
te klimmen. Het gevolg was dat deze
plek bezaaid lag met rollers, lege verfbussen enzovoort. Vrijdagmiddag waren er al 5 vuilniszakken vol geprikt en de
prikkers van zaterdag hebben de rest schoongemaakt. Het gevolg is geweest dat de wijk er zaterdagmiddag weer spic
en span schoon bij lag. Alleen zondagmiddag kwam je al weer aardig wat zwerfvuil tegen.

Boschveld Boent met Proper Jetje op 13 april
Op woensdag 13 april gaan wij voor het eerst in dit jaar weer aan de slag
met de kinderen en hun begeleiders. Hopelijk zijn er deze keer weer veel
kinderen die het belangrijk vinden dat de wijk waarin zij spelen schoon is.
Proper Jetje komt van te voren langs om de kinderen aan te moedigen
om mee te helpen aan de schoonmaak van de wijk. Dagelijks wordt er
nog achteloos zwerfvuil op straat gegooid. We willen graag met zijn allen
werken aan een schone wijk.
Illegale stort, vooral losse zakken, zorgt vaak voor zwerfvuil. Op deze
dag komt er ook een kraakwagen zodat men daar spullen, die men met
de schoonmaak wil opruimen, kosteloos kwijt kan. De kraakwagen kan
men op deze dag vinden op de volgende adressen:
13.00 - 13.45 uur: Voltastraat ter hoogte van de wijkplaats Copernicus-
laan 89-91
14.00 - 14.45 uur: Edisonstraat bij de BBS
Mensen die ziek of slecht ter been zijn  kunnen bellen naar het OBB
(073 - 623 3195 of 06 - 2444 9890). Dan worden hun afgedankte spullen
opgehaald door mensen van de Weenergroep die door BrabantWonen
zijn ingeschakeld. U moet dan wel uiterlijk dinsdag 12 april gebeld heb-
ben. �
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Vlek 18: Nieuwbouw BrabantWonen
Er wordt hard gewerkt bij de nieuwbouw. Het streven is nu dat vlak na de zomervakantie de 37 huurwoningen worden
opgeleverd. De advertentie voor deze woningen en de folder hebben al op de website van Woonservice gestaan.
Huishoudens van minimaal 2 personen uit Boschveld hebben in categorie 2 voorrang en voor hen gelden niet de
passenheidscriteria.

Nieuwbouw gaat de hoogte in
Vlak voor Pasen zijn de binnenmuren
aangevoerd, zodat daarmee snel na Pa-
sen begonnen kon worden. Bijna alle
vloeren zijn gelegd. Ook wordt er tegelijk
door een andere aannemer gewerkt aan
de aansluitingen van de nieuwe huizen
op de riolering. Daardoor waren de Vol-
tastraat en Lorentzstraat verschillende
keren gedeeltelijk  afgesloten en ook de
Ampèrestraat was afgesloten. 
De riolering van het binnenterrein is aan-
gesloten. Al duurde dat even wat langer
omdat de aansluiting eerst op de verkeer-
de put van de Lorentzstraat zat. Met de
aanvoer en plaatsing van de binnenmu-
ren gaat de bouw echt de hoogte in. De
verwachting en planning was dat daar-
mee eerder zou begonnen worden. 
Als alles verder meezit is de oplevering
van de woningen vlak na de bouwvakva-
kantie. Wij blijven de voortgang van de
bouw natuurlijk volgen.

Toewijzing van de woningen
De advertentie voor deze woningen is 12 maart
geplaatst op Woonservice. De folder van deze
woningen was enkele dagen eerder te downloa-
den. Lang niet iedereen in Boschveld heeft ech-
ter internet. Bovendien is in vergelijking met
Vlek 19 – toen Woonservice nog het Stadsblad
gebruikte als informatiemiddel –  geen sprake
van enkele vooraankondigingen. Wij hebben
daarom BrabantWonen en Zayaz verzocht om
hun huurders in Boschveld in kennis te stellen
dat de huishoudens van 2 of meer personen
met voorrang in aanmerking kwamen voor deze
37 woningen. BrabantWonen heeft dat meteen
gedaan en Zayaz iets later door een brief te stu-
ren naar de daarvoor volgens hen in aanmer-
king komende complexen. Daar zijn wij heel blij

mee. Niemand kan nu zeggen dat hij het niet wist. Ook is in vergelijking met de andere woningen in Woonservice de
inschrijftijd tot 2 weken verlengd. De sluiting was op 29 maart.
Tevens  hebben wij met veel genoegen waargenomen dat voor de Boschvelders de uitzonderingsregel wordt toege-
past bij deze woningen (geen passenheidscriteria). Anders waren maar weinig gezinnen uit Boschveld voor deze wo-
ningen in aanmerking gekomen.
Wij hadden in het overleg over de toewijzing van deze woningen hiervoor gepleit en wij zijn blij dat BrabantWonen en
gemeente ons hierin gevolgd zijn. Overigens passen deze regels geheel in ons gezamenlijk uitgangspunt 'Boschveld
gezinswijk'. Wij hadden dit nog scherper willen formuleren via een leeftijdsgrens aan deze huishoudens van minimaal 2
personen, maar dat is niet gelukt. Je kunt niet alles krijgen wat je vraagt, ook al ben je overtuigd dat het de beste op-
lossing is. 

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels
Afbeelding: Informatiefolder Vlek 18

9

Samen werken aan een schoon Boschveld
Het is natuurlijk goed dat dergelijke acties plaats vinden. Echter de wijk
schoon houden en geen illegale stort dumpen zou iedere bewoner van
Boschveld moeten doen. Sommige bewoners geven daarbij een voorbeeld
aan anderen. Zo hebben enkele bewoners de troep achter hun flats opge-
ruimd, want op het afgesloten gedeelte van Copernicuslaan 105-183 was het toch een verzameling van allerlei zaken.
Daarna is de schoffelploeg er geweest. Zo ziet dit binnenterrein achter de flats er weer beter uit en dan kunnen de kin-
deren daar weer veilig spelen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Mogelijk geeft men dan de eenden geen macaroni
meer te eten, want dat blijft echt liggen om verder te verrotten net als het vele brood wat de vogels niet op kunnen.
Ook zou het goed zijn als de hondenpoep van de straten en grasvelden verdween. De honden kunnen daar niets aan
doen. De baasjes moeten opgevoed worden. Samen maken we van Boschveld een schone wijk, fijn om in te wonen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels, Alfred Heeroma, Laura Graus
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Werkzaamheden in de wijk
Het slopen voorafgaand aan de nieuwbouw gaat door. De gewone onder-
houdswerkzaamheden volgens de nieuwe aanbestedingsprocedure zijn ook
gestart en via het ons verschafte overzicht weten we wanneer er geschof-
feld wordt, heggen geknipt worden enzovoort.

Verleggen leidingen Paardskerkhofweg
Deze werkzaamheden zouden 15 februari
beginnen en ongeveer 3 weken duren. Bij
die werkzaamheden zou het in orde ma-
ken van de nieuwe plek van de Boschveld-
tuin meegenomen worden. Dat is ook ge-
beurd. De echte start was echter pas 29
februari en daardoor leken de werkzaam-
heden niet op tijd gereed te zijn. Het heeft
wel wat langer geduurd en vlak voor Pa-
sen is het terrein wat geëgaliseerd. De 20
tijdelijke parkeerplaatsen in de Zernike-
straat tegenover de BBS zijn ingekort. We
moeten maar zien of deze geheel verval-
len als de aannemer van de CPO wonin-
gen start. Voorlopig kan er nog van deze
parkeerplaatsen gebruik gemaakt worden.
De 5 parkeerplaatsen in de Edisonstraat
en de 3 bomen daaromheen zijn nog even
gehandhaafd, omdat de bouw van CPO-
project nog niet is begonnen. We hopen
dat in de komende maand de vervangende
parkeerplaatsen op het grasveld in de Edi-
sonstraat aangebracht worden. Wel is er
nu een hek geplaatst om het gegraven gat,
waar nog enkele heipalen in zitten. Dit is
om te voorkomen dat daar ongelukken gebeuren.

Sloop Paardskerhofweg 14
Met deze sloop is begin maart begonnen. Volgens de ontvangen planning duurt deze sloop tot eind week 21 en dat is
27 mei. Dat lijkt een hele periode maar er zit asbest in het gebouw en dat vraagt een gedegen aanpak. Daarnaast
wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Zo zijn rond de ramen de stenen weg geboord zodat de ramen in zijn geheel eruit
genomen kunnen worden. �
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Beplanting

Op verschillende plaatsen in de wijk is de beplanting aangevuld. Het is na-
tuurlijk niet de bedoeling dat bewoners deze beplanting uitgraven en op de
grond gooien of mee naar huis nemen. Zo hebben de bloembakken op het
winkelplein regelmatig te lijden onder gravers die een plantje losmaken en
als dat niet opnieuw ingegraven wordt gaat het plantje dood. De bedoeling is
dat de ondernemers zelf de plantenbakken voor hun deur onderhouden,
maar in de praktijk blijkt dat sommigen daarvan weinig kaas hebben gege-
ten. 
Op het binnenterrein van de nieuwbouw Vlek 19 is rond de bomen beplan-
ting aangebracht. Het is te hopen dat deze beplanting een lang leven is ge-
gund.

Inrit Parallelweg

In het verlengde van de Celsiusstraat
staan op de Parallelweg twee onder-
grondse containers voor restafval. De
wagen van de Afvalstoffendienst en ook
de wagen die illegale stort daar kwam
ophalen, reden over het fietspad om
daar te komen. Dat was een gevaarlijke,
niet gewenste situatie die ook geen goed
voorbeeld gaf aan andere autobezitters.
Ons was eind 2015 beloofd dat zo snel
mogelijk op de Parallelweg een inrit ge-
maakt zou worden zodat de wagen van
de Afvalstoffendienst daar kon staan om
de 2 containers te legen zonder het an-
dere verkeer te hinderen. Het kostte nog
enkele emails, maar eind februari was
het zover. De inrit werd binnen enkele da-
gen aangelegd.  De interne communicatie was nog niet zo best, want de eerste de
beste wagen van de Afvalstoffendienst reed gewoon weer over het fietspad. De
chauffeur door een bewoner, die  tegenover deze containers woont, daarover aan-
gesproken en antwoordde dat hij van niets wist en dat hij op deze wijze gemakke-

lijk bij de Christiaan Huygensweg kon komen. 

Overige werkzaamheden

Overal in de wijk staan fietsen tegen de gevel tegen de bomen of in de fietsenrekken. Soms staan die maanden op de-
zelfde plaats. Op verzoek of uit eigen beweging houdt Stadstoezicht af en toe een opschoonactie. Dan worden fietsen,
die kennelijk maanden niet meer bereden zijn, van een groene sticker voorzien waarop staat dat ze na een maand (de
datum staat erop) verwijderd zullen worden. Zo heeft deze actie in maart in het Veemarktkwartier, met name op de
Oude Engelenseweg, geleid tot het verwijderen van een aantal fietsen. Nu zijn elders in de wijk een aantal fietsen 'in
het groen gezet'.

Regelmatig, zo'n 3 tot 4 keer per jaar, wordt de
stationstunnel schoongemaakt. Met name de
riolering wordt leeg gezogen en de muren,
fietspaden en rijweg schoon gespoten. Dat ge-
beurt altijd op een maandag en begint na de
spits (9.00 uur) en is voor de avondspits weer
klaar. Het verkeer wordt dan tijdelijk omgeleid.
Dat is nu 21 maart gebeurd.
Bomen zorgen soms voor opdruk van de ste-
nen met hun wortels, vooral als deze bomen
bij het planten te weinig ruimte hebben gekre-
gen. In de Röntgenstraat is bij verschillende
bomen gewerkt aan het afschaven van de
wortels, zodat de stenen weer wat gelijk lig-
gen. Dat moet ook nog gebeuren met de grote
boom bij de voetbalkooi, voordat daar de
kunststof grasmat gelegd kan worden. Op het
opknappen van de voetbalkooi zitten wij en de
jongeren nu al een tijd te wachten en wij had-
den eigenlijk verwacht dat we hier konden ver-
melden dat alles rond de voetbalkooi uitgevoerd was. Op dit moment speelt geld weer een rol, omdat de kosten hoger
zijn uitgevallen dan begroot. Wij vinden dat er ergens bij de gemeente een potje gevonden moet worden om heel het
overeengekomen pakket uit te voeren dus inclusief het interactief speeltoestel (Sutu).
De gemeente blijft in Boschveld toch al achter met het opknappen van straten enzovoort. De corporaties hebben de
aanpak van de huizen ook in de afgelopen jaren uitgesteld. Als pleister op de wonde worden hier en daar (parkeer)bor-
den vernieuwd want, die waren ook net als de straten en vele huizen versleten.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels & Alfred Heeroma
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Hart van Boschveld
Op 21 september 2015 is de inspraakavond over het zogenaamde Ruimte-
lijk en Functioneel Kader Hart van Boschveld geweest. Daarop zijn monde-
linge en schriftelijke reacties ingediend. De gemeente heeft die reacties be-

antwoord en de gemeenteraad gaat deze bespreken op 10 mei 2016.

Reacties
Op de inspraakavond zijn op ons verzoek de door de aanwezige bewoners gestelde vragen en opmerkingen over de
plannen genoteerd. Die beslaan vier bladzijden. Daarnaast zijn er ook drie schriftelijke reacties ingediend waarvan één
namens de bewoners van Marconistraat 6-28 die tegen de sloop van hun woningen zijn. Als de woningen toch ge-
sloopt worden, dan willen zij betaalbare sociale huurwoningen in hetzelfde gedeelte van de wijk bijvoorbeeld op de
plek waar nu de DMT-loodsen van Zayaz staan. De appartementen van BrabantWonen in Vlek 3 zijn voor een aantal
huishoudens te klein.
Ook is een schriftelijke reactie ingediend namens de hondenbezitters. 
Het OBB heeft op grond van materiaal aangedragen door verschillende werkgroepen en personen een uitgebreide re-
actie van 10 bladzijden ingediend. Deze reactie valt uiteen in twee delen. Vijf bladzijden met opmerkingen per pagina
van het boekwerk van de gemeente. Vijf bladzijden over Vijf onderwerpen: relatie van dit kader met het Wijkplan van
2010, parkeren, woningen, groen, water en duurzaamheid.
Over deze reactie zijn op voorstel van het OBB twee gesprekken van een groep bewoners met  gemeentevertegen-
woordigers geweest. Dit heeft geleid tot enige wijziging in de plannen en een aantal afspraken over wat er in de reactie
van de gemeente komt te staan.

College en gemeenteraad
Die ambtelijke reactie op de zogenaamde zienswijzen
vanuit de wijk is nu gereed en daarover neemt het Colle-
ge van Burgemeester en Wethouders een besluit en legt
dit besluit voor aan de gemeenteraad. In die reactie wor-
den opmerkingen vanuit de wijk overgenomen (reactie is
ontvankelijk) of niet (niet ontvankelijk). De raadscommis-
sie bespreekt dit stuk 19 april en de gemeenteraad op 10
mei. Het is gebruikelijk dat degenen, die een zienswijze
hebben ingediend na het Collegebesluit en vóór de be-
handeling in de commissie, het betreffende stuk ontvan-
gen, zodat ze nog de mogelijkheid hebben om de com-
missieleden en gemeenteraad op andere gedachten te
brengen, als zij het niet eens zijn met de antwoorden van
het College. 
Natuurlijk zullen we die reactie goed bestuderen. Is het
parkeren goed en eerlijk opgelost en kloppen de cijfers
deze keer. Worden de waardevolle bomen voldoende ge-
spaard en is er een duidelijk overzicht van de bestaande
bomen (waarvan al een hele rij gekapt is) en de te kap-
pen bomen en de compensatie van al die bomen, die ver-
dwijnen. Is er een goede vervanging voor het tijdelijke
grote hondenuitrenveld dat verdwijnt. 

Komen er ook sociale huurwoningen in het Hart van Boschveld nu ie-
dereen (corporaties, gemeente en gemeenteraad) uitspreekt dat er zo
snel mogelijk meer sociale woningen gebouwd moeten worden. Wor-
den de nieuwbouwwoningen echt duurzaam of laten de gemeente en
aannemer van Wanrooy deze kans voor open doel liggen.
Ook na de behandeling in de gemeenteraad is er nog de mogelijkheid
om in beroep gaan. Dit kan tot vertraging van plannen leiden.

Uitvoering van de plannen
In het Brabants Dagblad van 10 maart stond een uitgebreid artikel
over de sloop en nieuwbouw in Boschveld. Schrijver van dat artikel
had alleen gesproken met vertegenwoordigers van van Wanrooy en
het CPO-project en daardoor stonden er wat onjuistheden in. 
Na aanvaarding door de gemeenteraad van het kader voor het Hart
van Boschveld moeten de plannen van de bouwblokken op de Afval-
stoffendienst en het plan voor Vlek 3 (oude basisschool) nog inge-
diend worden. Het is de vraag of dat allemaal snel kan.
Van het grootste belang daarbij is hoe er met de inspraakreacties van-
uit de wijk is omgegaan. 
Daarvan hangt het af of we in het huidige jaar 2016 op drie plekken
aan het bouwen zijn.

 Tekst: Kees Heemskerk
Foto/ afbeelding: Gemeente
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Boschveldoverleg
8 keer per jaar is er een Boschveldoverleg. De week daaraan voorafgaand
verschijnt de Buurtkrant. De laatste keer hebben we vergaderd op de extra
dag van het schrikkeljaar. Vooral parkeren was het onderwerp van bespre-
king. Op 13 april hebben we als onderwerpen winkelcentrum Boschveld, overlast Concordialaan en stand van zaken
sociale visie.

29 februari Parkeren, cijfers Meld-
punt en Wijkplein
In een notitie waren de huidige en
toekomstige knelpunten rond het par-
keren in Boschveld samengevat.
Rond de BBS zijn er, zeker wanneer
er allerlei werkzaamheden plaatsvin-
den, te weinig parkeerplaatsen omdat
de 20 parkeerplaatsen tegenover de
BBS nu tijdelijk zijn. Op de voormali-
ge parkeerplaats van het Overpad,
dat niet in de parkeerregeling is opge-
nomen, komen steeds meer auto's
van buiten de wijk te staan. Voorge-
steld wordt deze parkeerplaats in de
parkeerregeling op te nemen.
Stadstoezicht, bij monde van Angeli-
que Breukel-Salemans, zei toe dit uit
te voeren, maar dit kon wel enige tijd
duren. Intussen is het bord geplaatst
en worden op auto's zonder vergun-
ning waarschuwingen aangebracht.
Na enige tijd (2 weken) gaat men dan
over tot bekeuren. 

Binnen enkele dagen na het plaatsen van het bord en het
uitdelen van waarschuwingen daalde het aantal auto's op
deze plek van 40 naar 5.
Het tekort aan parkeerplaatsen in het Veemarktkwartier is
al jaren bekend. Dat tekort is toegenomen door het plaat-
sen van slagbomen bij het parkeerterrein voor Grasso en
het verdwijnen van enkele parkeerplaatsen bij de recon-
structie Oude Engelenseweg. De wijk heeft daarvoor in
juli vijf alternatieven aangedragen en het wachten is nog
steeds op een duidelijk antwoord op die voorstellen en
een snelle uitvoering van toezeggingen, bijvoorbeeld extra
parkeerplaatsen op afgesloten gedeelte Parallelweg.
Ook door gedrag van bewoners/ ondernemers ontstaan
parkeerproblemen: verkopen van bezoekerskaartjes of
parkeerplaatsen of het regelmatig doordraaien van blau-
we kaart. Aan Stadstoezicht is gevraagd daar strenger te-
gen op te treden, maar dat is niet altijd mogelijk, omdat
men op heterdaad moet betrappen.
Jasper Maas, wijkteamleider van onder andere West,
heeft voor het onderhoud het nieuwe beheerplan van de
afdeling Beheer Openbare Ruimte toegelicht.

Cijfers
Uit de cijfers van het Meldpunt Openbare Ruimte blijkt dat
de illegale stort in 2015 is toegenomen namelijk van 571
in 2014 naar 612 in 2015. Dit is gebeurd ondanks de grote
actie in september. Wel is sinds het plaatsen van onder-
grondse containers in het westelijk gedeelte van de wijk
de illegale stort afgenomen. De hoop werd uitgesproken
dat deze trend zich in de loop van 2016 voortzet. Naast il-
legale stort scoort vervuiling van onder andere zwerfvuil
hoog namelijk 148 (2014: 48) en als derde in de top 3
staat dan verkeersmeubilair 100 (2014; 78). In totaal wa-
ren er in Boschveld 1297 meldingen en dat is aanzienlijk
meer dan in de Kruiskamp 923 en de Schutskamp 597. 
Het Wijkplein heeft in 2015 sinds de vestiging in de BBS
meer unieke klanten gehad dan in 2014: 338 tegenover
296. Het aantal behandelde onderwerpen met die klanten
is iets gedaald van 1264 naar 1238. In alle wijkpleinen
scoren betalingsregelingen, informatie en advies, inkom-
stenbelasting en ziektekosten vrij hoog.

11 april Winkelcentrum, Concordialaan, stand van za-
ken sociale visie
Het College van B. en W. heeft besloten om af te zien van
de pogingen om in het winkelcentrum Boschveld een Ne-
derlandse supermarkt te vestigen. Het vestigen van een
Nederlandse supermarkt is sinds de start van de bespre-
kingen over het wijkplan een wens van de bewoners ge-
weest. Dit is ook steeds een speerpunt geweest van de
verschillende Colleges.

Op deze gang van zaken wordt tijdens de vergadering te-
ruggekeken, maar vooral spreken we over wat er nu moet
gaan gebeuren, omdat juist dit onderwerp naast de BBS
en nieuwbouw van woningen werd gezien als drager van
de positieve ontwikkelingen in de wijk.
Bewoners van de Concordialaan hebben de gemeente
benaderd met klachten over onveiligheid in het Wester-
park en inbraken en hebben voorstellen ter oplossing ge-
daan. Zij komen die toelichten.
Hopelijk is ter vergadering ook aanwezig een stand van
zaken met betrekking tot de activiteiten in het kader van
de aandachtspunten van de sociale visie. Dan blijft er ook
wat ruimte over voor de lopende projecten.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels
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Onderhoud 28 eengezinswoningen Brabant-
Wonen (Vlek 20)

In de vorige Buurtkrant schreven wij dat het onderhoud aan deze woningen
met het plaatsen van de nieuwe voordeuren afgerond was. Er moest alleen

nog een afsluitend gesprek plaatsvinden waarin besproken zou worden wat er goed gegaan was en wat beter gere-
geld zou moeten worden. Er waren handtekeningen opgehaald voor het afsluiten van de brandgangen en gelijk zijn
de overgebleven klachten verzameld.

Dat afsluitende gesprek van een af-
vaardiging van het bewonerscommité
met BrabantWonen heeft op 16 maart
plaats gevonden. Enkele dagen daar-
voor had de bewonerscommité dat
gesprek voorbereid en de punten op
papier gezet. Bij die voorbereiding
kon de adviseur van de Woonbond
niet aanwezig zijn, omdat zij op die
dag haar pols had gebroken. 
Een niet zo best begin van deze eva-
luatie was, dat enkele van de verza-
melde overgebleven klachten (opge-
stuurd op 11 februari) nog niet waren
opgelost, want een dochter kwam
voor haar moeder naar de vergade-
ring om te vragen wanneer de situatie
van een gegraven gat bij een regenpijp zou opgelost zijn.

Het gesprek met 3 afgevaardigden van BrabantWonen,
onder voorzitterschap van de adviseur van de Woonbond,
verliep heel wat prettiger dan voorgaande gesprekken.
Mogelijk was dat gelegen in het feit dat alles achter de rug
was en de bereidheid van BrabantWonen om uit het ge-
sprek al luisterend leerpunten te halen. In het verslag
staan tenminste 7 leerpunten en als die allemaal in prak-
tijk worden gebracht bij een volgende bewonerscommité
dan heeft dit gesprek zeker zijn nut gehad. De leerpunten
betroffen het moment waarop de bewonerscommité tot
stand komt en in het overleg betrokken werd namelijk als
er nog wat te bespreken is en niet alles muurvast vast ligt.
De afspraken met de aannemer over de wijze van werken
in bewoonde woningen kunnen ook veel beter, want nu
namen de bouwvakkers het huis over alsof er niemand
meer woonde en de bewoners ervoeren hun huis als niet
meer thuis gedurende al die weken. Ook een leerpunt
was de wijze van opnemen van woningen, het afhandelen
van schades en opleveringszaken.

Onder de bewoners was door BrabantWonen een enquê-
te gehouden waar ook een tweede opleveringslijst bij zat.
Maar 11 van 27 formulieren (modelwoning op dat moment
nog steeds leeg) zijn ingevuld. De scores liepen erg uit-
een van 2 tot 10,  zodat meestal de 7 als gemiddelde wel
werd gehaald; alleen de mate van overlast scoorde met
een 5 onvoldoende. Dat leverde een totaalscore van 6,8
op terwijl andere projecten van BrabantWonen een 7
scoorden. Overigens denkt het bewonerscommité dat de
lage respons (nog niet de helft) veroorzaakt wordt door de
ontevredenheid over de renovatie.
Aangezien één bewoner niet getekend heeft, worden niet
alle brandgangen afgesloten. Deze afsluiting wordt nu
verder uitgewerkt waarbij de wens van meer lampen in de
lange brandgang wordt meegenomen. Overigens heeft de
verlichting het daar bijna 3 maanden (sinds 16 december)
niet gedaan. Na al die maanden bleek niet de grondkabel
kapot te zijn, maar had men de schakelaar in de betreffen-
de berging uitgezet. Je zou toch denken dat je daar als
eerste naar kijkt.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels

Zwembad in West?
Dat is al heel lang een verlangen/ wens in West na het verdwij-
nen van het Schutskampbad. Daarvoor zijn handtekeningen ver-
zameld en het stond geregeld op de agenda van de wijkraad
West. Via een motie in de gemeenteraad in juni 2015 is het weer
in beeld, dat wil zeggen in onderzoek gekomen. Nu bijna 1 jaar
later doet het College verslag van de eerste verkenning (16
maart 2016). Uitgewerkt gaat worden een nieuw doelgroepen-
bad van 10-15 meter met beweegbare bodem. 
Nu heeft het College nooit zo'n haast, maar we dachten dat de
wijkraad West zich echt vergist had. Wat moeilijke zaken gooit
ze graag over de schutting bij de buren (transferium), maar ze
zullen toch niet het bad aan ons afstaan toen we de kuil zagen
op de hoek van de Edisonstraat. Wordt het binnenterrein van het
CPO-project een zwembad in plaats van een groene oase? Om-
dat het College denkt aan beheer door vrijwilligers om de kosten
te drukken, zou het best kunnen dat het College het zwembad in
Boschveld wil, want in Boschveld woont iemand die alles van
zwembaden weet. 
Dit moet echt een 1 april grap zijn van het College of de wijkraad
West. 
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels
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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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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.

Bloedprikken
Wie bloed wil laten prikken voor een onderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, kan sinds 17 maart ook terecht bij Me-
dizz. Het kan zijn dat een specialist een bloedonderzoek heeft aangevraagd of dat dit via Medizz of andere huisarts
wordt aangevraagd. U kunt elke donderdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht In de praktijkruimte op Copernicuslaan
301, een afspraak is niet nodig, wel een laboratorium formulier en legitimatiebewijs. . 



NLdoet doet Boschveld aan
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart jongstleden was het
weer NLdoet in ons land. NLdoet is dé vrijwilligersactie van
het Oranje Fonds. Er deden dit jaar in onze stad op ver-
schillende plekken ongeveer 1100 vrijwilligers aan mee.
Ook Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima speel-
den voor één dag vrijwilliger en gingen aan het werk bij de
speeltuin- en buurtvereniging Vreugdeoord in Alphen aan
den Rijn. Het Oranjepaar kruiden onder meer nieuw zand
naar de zandbak. Ze hadden met deze activiteit niet mis-
staan in de Boschveldtuin, want ook in de nieuwe Bosch-
veldtuin gonsde het namelijk van de NLdoet tuinactiviteiten.
De Boschveldtuin is verplaatst. De tuin ligt nu met een mooi
hek er om heen vlak naast de BBS. En dat is een prima
plek, vindt iedereen. Maar er was nog genoeg werk te ver-
stouwen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Mede onder
regie van Galant en Mooi zo Goed zo hebben op vrijdag 27
leerlingen van het KW1c de bakken leeggehaald en veel
stenen versjouwd naar de nieuwe tuin. Intussen waren andere vrijwilligers, samen met echte hoveniers, bezig met de
aanleg van de nieuwe tuin. 

De dag daarna, op zaterdag, was het minder
druk. De leerlingen van het KW1c moesten nog
bijkomen van de fysieke inspanningen. Naast
een groepje vrijwilligers was er een speciale
gast vanuit het Stadhuis: wethouder Paul Kagie.
Hij wilde graag de handen uit de mouwen steken
en zei meteen bij aankomst: "Waar is de bijl?"
Zou het zo ook gaan in de Bossche politiek?
Meteen de bijl aan de wortel leggen! Nou ja,
Paul Kagie houdt wel van stevige discussies, dat
weten we intussen wel. Nicole van de Bosch-
veldtuin zei tegen Paul Kagie: "Kom, we gaan
eerst koffie drinken, daarna vertel ik je wel wat
we gaan doen." 

Even later kregen de wethouder en nog een
paar andere mensen een schop aangereikt om
een bessenstruik uit de grond te halen. Kagie
nam meteen de regie, zoals een wethouder be-
taamt, en zei: "Het is zwaar werk, maar we gaan
de struik rondom goed uitgraven." En zo ge-
schiedde het. Na een kwartiertje was de bessen-
struik rijp voor vervoer naar de tuin, maar dat
deed gelukkig een ander iemand met een loa-
der. De loader, beschikbaar gesteld door de ge-
meente, was overigens heel welkom, immers er
waren best wel zware bomen en andere struiken
te verplaatsen. Er was nog een bessenstruik uit
te graven, maar dat was voor het ervaren uit-
graafteam inmiddels een peulenschilletje. Na af-

loop zei Paul Kagie: "Het was een pittige klus,
maar wel goed voor mijn conditie." 's Middags kwam Judith Hendrikx van de Bossche Groenen nog een handje helpen.
De Boschveldtuin heeft, met dank aan NLdoet,
grote vorderingen gemaakt. Het pas geplaatste in-
sectenhotel in de tuin was klaar voor de ontvangst
van zijn eerste gasten.

  Tekst: George van der Zande
Foto's: Nicole Pakker, Michael Bögels & Alfred Heeroma
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