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Wethouder Logister opende de nieuwe Boschveldtuin, die tevens haar 5-jarig bestaan vierde

Onder grote belangstelling werd het keramisch spoor op de Paardskerkhofweg geopend
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Je hebt het wel over mensen
Ton Joore is een mensenmens. Hij is bijna altijd gekleed in een beige werk-
broek en een exotisch overhemd, gemaakt in verre landen. Het karakteri-
seert Ton die dichtbij bij mensen staat die het niet gemakkelijk hebben, in
feite overlevers zijn. Voor hen gaat hij door het vuur. Het is de rode draad in
zijn leven geworden.

Ton woont nu vijftien jaar in Boschveld samen met, zoals hij dat noemt, zijn
geliefde Marieke. Dagelijks zet Ton zich in voor de wijk. Hoe is het begon-
nen? 
"Ik ben in 1970 in Den Bosch begonnen als opbouwwerker. Dat beroep be-
stond toen nog niet. Met vijftig mensen hebben we het landelijk centrum Op-
bouwwerk opgezet. We gingen aan de slag met samenlevingsvraagstukken,
zodanig dat bewoners worden ingeschakeld om zelf mee actief te worden
om hun problemen op te lossen. Ik heb zeven jaar in de toen beruchtste wijk
De Barten gewerkt. In de volksmond werd gezegd: de meest asociale buurt
in de stad. Maar zoiets kan ik niet over mijn lippen krijgen, je hebt het wel
over mensen. Ik heb in de Bartjeswijk veel gedaan en bereikt. Het is daar to-
taal anders nu. Dat was een goede leerschool voor mij."
Ton is ook nog docent maatschappelijk werk, criminaliteit en hulpverlening
geweest aan de Hogeschool en heeft onder meer modules opgezet over hoe
huisbezoek aan te pakken. 

Huishouden
"Het was niet alleen maar werken. Naast parttime werken ook parttime het
huishouden draaien, fiftyfifty samen met Marieke. Dat was vrij uniek in die
tijd. We hadden toen ook nog pleegkinderen in huis, daar zorgde ik ook voor.
Kijk het huishouden doen is ook een baan."
Ton heeft daarna een poos gewerkt bij een verpleeghuis in de Bommeler-
waard en zich bezig gehouden met allerlei vormen van dienstverlening voor
ouderen zodat ze langer thuis konden blijven. Dat was in de jaren tachtig!
Hoe actueel is dat nu! Naast zijn maatschappelijk-sociaal werk is Ton voor
even kartrekker geweest in de Gelderse vallei om duurzame landbouw te sti-
muleren, want ook de liefde voor natuur zit in zijn bloed. Hij is nog altijd na-
tuurgids in zijn schaarse vrije tijd, met groepen de natuur intrekken. 

Medearchitect
Zijn laatst betaalde baan was voor een grote welzijnsinstelling in Tilburg,
nota bene zijn geboorteplaats. ➞
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Ton Joore zet zich in voor de wijk



Op 58-jarige leeftijd is Ton daar gedwongen gestopt, dat
was het einde van zijn beroepsloopbaan. Niet fijn voor
hem, maar wel voor Boschveld, waarvoor hij in 2002 aan
de slag is gegaan. Ton is met anderen medearchitect van
het OBB. 
"Ik wist beroepsmatig wel hoe we dat moesten organise-
ren. Er lag toen net een gemeenteplan op tafel om Bosch-
veld volledig op z'n kop te zetten. Omdat we wisten hoe
aan de weg te timmeren, hebben we dat megalomane
plan om zeep kunnen helpen. We hadden drie raadsleden
geadopteerd die voor onze belangen opkwamen. Ook nog
een enquête georganiseerd over de plannen van de ge-
meente. Mooi was dat we ook buurtbewoners zover kre-
gen om achter de microfoon hun zegje te doen bij een ge-
meenteraadsvergadering."
"Daarnaast ben ik 14 jaar geleden begonnen in de wijk
om kinderen fietsen te leren repareren. Dat gebeurde bij
de Wijkplaats, die ook bereid waren om allerlei Boschveld-
ontwikkelingen van harte te ondersteunen. Dankzij Bra-
bantWonen zijn we later getogen naar de fietswerkplaats,
waar we nu nog zijn. Daar zijn allerlei initiatieven ontstaan
zoals de Reparatiestraat, de Klussendienst en de Wereld-
Keuken. In feite is daar de kiem gelegd voor de Copernik-
kel, waar veel gebeurt." 

Drijfveer
Wat is je drijfveer? Je hebt aan de basis gestaan van heel
veel activiteiten in Boschveld. Ton: "Thuis zitten is niets
voor mij, ik moet in beweging zijn. In de wijk, maar ook in

de natuur. In het
gespannen
tijdsgewricht
waarin we leven
wil ik graag la-
ten zien dat het
anders kan. Zo hebben we 240 vluchtelingen uit de nood-
opvang fietsles gegeven. Dat hebben we samen gedaan
met culturele organisaties in het Bossche. En daar gaan
we mee door. Na een geslaagde actie hebben we nu 270
fietsen staan in het Cementrum waar ook een fietswerk-
plaats is. Als mensen kunnen fietsen krijgen ze een diplo-
ma; dat stimuleert. Het gaat mij niet zozeer om die fietsen,
maar meer om mensen met elkaar te verbinden. Ik vind
het heel fijn om mensen bij elkaar te brengen, samen din-
gen te doen ongeacht afkomst. Vooral voor de mensen
aan de onderkant. Dat idealisme gaat er bij mij nooit meer
uit. Het zit diep in mijn vezels. Mensen kunnen hoog of
laag springen, maar daar doe ik het voor." 
Wanneer komt het moment dat je zegt: het is mooi ge-
weest? "Een goeie vraag, want ik ga mijn activiteiten min-
deren voor de wijk. Dat heb ik voor mijzelf besloten. Ik
schaak nu op veel borden. Tenslotte ben ik bijna 70 jaar.
Begrijp me goed Boschveld blijft mij lief en dat zal ook zo
blijven. Ik blijf trots op de meest kleurrijke wijk van de
stad." 

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Bridgeclub zoekt nieuwe leden
Bridgeclub La Cour bestaat al bij-
na 15 jaar en bestaat uit 55+ le-
den voornamelijk uit bewoners
van het  Paleiskwartier. Er wordt
elke maandagavond tussen
19.00 en 22.00 gespeeld in
Steunpunt  de Westhoek op  de
scheiding Boschveld / Paleis-
kwartier.

Omdat plezier voorop staat wordt  er absoluut niet met het
mes op tafel gespeeld, bovendien speelt elk lid iedere
avond weer met een andere partner waardoor de club ui-

termate geschikt is voor Bridgers zonder vaste partner.
Er is ruimte voor enkele nieuwe Leden, bij voorkeur Brid-
gers die in het Paleiskwartier / Boschveld of directe omge-
ving wonen.
De Club is niet aangesloten bij de NBB, hierdoor blijft de
Contributie laag (slechts  € 1 per speelavond).
Wilt u lid worden van onze Club of hebt u nog vragen dan
kunt u hiervoor contact opnemen met Frans van Dorema-
len tel: 073 - 621 8560 of 06 - 3892 6234

Tekst: Frans van Doremalen, Voorzitter Bridgeclub La Cour

Boschveld Actief organiseert activiteiten in de wijk
'Boschveld actief', de naam zegt het al, is een groep
Boschveld  bewoners die actief is in de wijk. Afgelopen
27 april 'Koningsdag' een dag om niet voorbij te laten
gaan en zo dacht Boschveld actief er ook over. Er stond
van alles op de programma; fiets versieren, rommelmarkt
en allerlei leuk spring attracties. Het was een gezellige
middag!

Wat staat er nog op de planning...
Iedere tweede dinsdag van de maand is er een vrouwen-
lunch waarbij er elke keer wordt gekookt door een ande-
re cultuur of wordt er een heerlijke lunch bereid. Alle da-
mes uit de wijk kunnen voor € 2,50 deelnemen, inschrij-
ven kan bij de BBS
20 mei staat er een busreis naar Brussel gepland en een
hoop bewoners uit Boschveld kwamen kaartjes kopen
voor deze gezellige dag. We hebben hierdoor een extra
bus geboekt en er zijn nog enkele plekken beschikbaar!
Woensdag 14 Juni is het buitenspeeldag en deze dag
staat centraal om het buitenspelen onder de aandacht te
brengen. Er zal heel wat te spelen zijn onder het genot
van een glaasje ranja.
En dan op 8 Juli het hoogtepunt van Boschveld Actief:
het 'Zomerfeest'.  Het thema van deze spetterende dag
zal 1000 en 1 nacht worden. Een magische dag boorde-
vol leuke activiteiten en heerlijke versnaperingen voor
jong en oud. We hopen dat iedereen van alle activiteiten
zal genieten! We zien jullie graag de volgende keer! 

Tekst en foto: Chantal Witjes



Wandelen over het keramisch spoor
Boschveld heeft sinds kort aan de Paardskerkhofweg een uniek keramisch
spoor. Het is ontworpen door Christine Jetten, een Bossche kunstenaar die
haar atelier heeft in de Gruyterfabriek. De betonnen platen, versierd met

steeds terugkerende figuurtjes, zijn gelegd tussen de onverwoestbare niet meer in gebruik zijnde spoorrails. 
Het oogt als een wandelpromenade. Het keramisch spoor begint vlakbij het in aanbouw zijnde CPO-project, een bur-
gerinitiatief. De contouren van dit bijzondere woonplan worden steeds zichtbaarder, al mag het wat sneller gaan van
enkele toekomstige bewoners. Daarachter is nu nog een lege zandvlakte, maar dat zal niet lang meer duren. Binnen-
kort gaat bouwbedrijf Van Wanrooij hier 100 woningen bouwen die het Hart van Boschveld gaan vormen.
En op vrijdagmiddag 7 april om 16.00 uur was het dan zover. Het keramisch spoor werd  officieel geopend. De eer viel
te beurt aan wethouder Eric Logister. In zijn toespraak noemde hij zichzelf een beroepsmatige lintjesknipper. En dat is
niet cynisch bedoeld, want Eric Logister is juist heel trots op het keramisch spoor aan de Paardskerkhofweg. Het is bij-
zonder project geworden van keramiekkunstenaar Christine Jetten. De openingshandeling vond onder veel belangstel-
ling plaats in de BBS. De bubbels om te proosten waren vooraf al ingeschonken, maar eerst moest er worden gewan-
deld over het keramisch spoor. Tja, dan zijn de bubbels waarschijnlijk al lang geen bubbels meer.
Logister memoreerde in zijn toespraak nog
aan de herinrichting van Boschveld die al
enkele jaren plaatsvindt. "De wijk is goed op
z'n kop gezet, maar langzaamaan ontstaat
er iets moois. En het aardige is dat we niet
meer struikelen over het spoor met dank
aan Christine. Want zij is de kers op de
taart. Het spoor is belangrijk geweest voor
de bedrijvigheid in de wijk. Daarom is het
goed om dit vast te houden opdat we over
twintig jaar nog steeds weten wat er vroeger
is geweest. Met dit pad steken we door naar
de Ertveldplas, de ecologische zone. Met
het  keramisch spoor willen we mensen ver-
leiden om naar Boschveld te gaan, naar de
Grasso, de Gruyterfabriek en de Bra-
banthallen. Er gebeurt veel hier. Bovendien
is onze stad is veel meer dan het historisch
centrum. We gaan wandelen!"
Maar eerst wilde Christine nog wat zeggen
over haar project waar ze al in 2009 is aan
is begonnen. Ze bedankte Richard Fransen,
haar steun en toeverlaat. Hij heeft met zijn
bedrijf voor de materie gezorgd. Ook is ze
blij dat de gemeente flexibel met het budget
is omgegaan om dit te realiseren. Met dit
keramisch spoor is de loper uitgelegd voor
de (toekomstige) wijkbewoners van het sta-
tion naar het Hart van Boschveld. Aan de
hartverwarmende reacties uit de buurt zal
dat niet liggen.      
En dan over het keramisch spoor. 147 be-
tonplaten met patronen van keramiek. Het is
een zacht gestraald, zandgewassen tapijt
geworden waarvan het motief steeds sterker
wordt. Bij regen absorbeert het op dezelfde
manier, maar droogt het niet op dezelfde
manier. Het keramisch spoor vertelt bij ver-
schillende weersomstandigheden steeds
een ander verhaal. Het is een techniek die
eigenlijk nog nooit in deze vorm is toege-
past. De platen moesten met een speciale
vacuümhouder op hun plaats worden ge-
legd en vervolgens met fijn grit worden om-
ringd. Het nieuwe kunstwerk past in het zo-
genoemde keramisch spoor, waarmee de
gemeente in alle Bossche wijken kerami-
sche kunst in de openbare ruimte realiseert.
De wijk Hintham kreeg in 2008 al een keramisch kunstwerk.
Charlotte Landsheer van Cor Unum sprak al een paar jaar geleden over een 'Keramisch Spoor' in onze stad. Daar
heeft ze ook wel een gelijk in, immers de vaste collectie van het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch is populair onder
museumbezoekers. Ook heeft onze kunstacademie, die binnenkort voor tijdelijk naar Boschveld verhuist, een hoog
aangeschreven keramiekafdeling. Intussen zijn op allerlei verrassende plekken in de stad kleine keramische kunstwer-
ken te aanschouwen. En zo wordt Den Bosch meer en meer een keramische stad.
Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Christine Jetten (kunstenares) en wethouder Logister bij het
Keramisch spoor



Copernikkel is een ontmoetingsplaats. Om even binnen te lopen, iets te vragen of even te buurten. Gastvrouwen wij-
zen de weg. De Boschveldse werkwinkel heeft allerlei buurtinitiatieven in huis. De BoschveldWereldkeuken, de Klus-
sendienst, De Boschveldtuin, de Reparatiestraat, de NaaiMeetup, de Fietswerkplaats, Buurtman / Buurtvrouw, De Vrije
PC, Taallessen en de Boschveldband zijn daar sprekende voorbeelden van. Sommigen bestaan kort, anderen al meer
dan twaalf jaar. Het zijn initiatieven waar bewoners elkaar sterker maken en van elkaar leren. De één betekent wat
voor de ander. En andersom. Copernikkel is ook een coöperatie, een organisatievorm die goed past bij de wijk en haar
bewonersgroepen. De leden zijn de baas. Bewoners zijn en maken de coöperatie. 

Loop eens binnen aan de Copernicuslaan 308. Copernikkel is open van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Ben van der Kallen exposeert in Copernikkel
Kunst geeft Boschveld kleur

Voor kunstenaar en wijkbewoner Ben van der Kallen had het niet zo nodig gehoeven, maar nu hij in Copernikkel
'hangt' vindt hij het toch wel leuk. "Het is een beetje langs me heengegaan,’"vertelt hij, "maar nu het zover is, ben ik
wel trots dat mijn schilderijen hier te zien zijn. Fijn dat Boschveld een plek heeft waar dat kan, want kunst geeft de wijk
kleur."

"Mijn negentien schilderijen die nu te zien zijn, heb ik intuïtief geschilderd. Vanuit m'n gevoel, zeg maar. Eerst schilder
ik, daarna vertaal ik wat ik heb gedaan en maak het schilderij af. Regelmatig maak ik gebruik van een ronde lege ruim-
te op de doeken. Een plek waar je je terug kunt trekken uit de jachtige wereld om ons heen. In Copernikkel ligt een lijst
met de titels van mijn schilderijen. Maar belangrijker: laat je gewoon verrassen."

Met boodschap
Peggy Knobel doet de 'kunst'
in Copernikkel. "We hebben
al verschillende kunstenaars
in huis gehad. Ben Acket, Eva
de Jong en Fieke Terstegge
met hun schilderijen en Peter
van de Griendt met zijn foto's
bijvoorbeeld. De tassen met
een boodschap van Ellen Wil-
link, een handtas gemaakt
van theezakjes of een rek met
mooie kunstkaarten van ver-
schillende tekenaars zijn er
ook te bewonderen. Net als
de fraaie tassen van de Naai-
Meetup waarmee de groep
onlangs een gemeentelijke
prijs won. De Boschveldband
en theatermakers zijn thuis bij
Copernikkel. Samen waren zij
verantwoordelijk voor het mu-
ziek- en theaterspektakel
Held van Boschveld waaraan
zo'n honderd bewoners en
mensen van buitenaf aan

meewerkten en een kleine vierhonderd bezoekers op af kwamen."

Jammer genoeg
Ben: "Boschveld heeft altijd iets met kunst gehad. Van oudsher is de wijk een gewilde woonplek voor kunstenaars. In
alle soorten en maten. Tot voor kort had je hier allerlei kunstinitiatieven als de Kunsthal, PK14 en de DMT-loods. Om-
dat daar nieuwbouw staat gepland zijn ze jammer genoeg uit Boschveld vertrokken. Gelukkig hebben we Copernikkel
nog. Daar moeten we zuinig op zijn."

Allerlei werk
"Kunstenaars en amateur-kunstenaars zijn
welkom in Copernikkel," legt Peggy uit. "Met
allerlei werk. Je mag bij ons exposeren.
Voor minimaal twee maanden. Hoe lang
hangt af van de volgende kunstenaar die
staat te trappelen. Misschien dat je net als Ben aarzelt, maar bedenk dat het leuk is om je werk aan anderen te laten
zien. En dat anderen je werk graag zien. Bel of mail me."

Meer weten over kunst in Copernikkel? Bel (06 - 5764 1402) of mail (peggyknobel@hotmail.com) met Peggy Knobel.

Tekst: Win van Deurzen
Foto: Olaf Smit

Ben van der Kallen en Peggy Knobel voor Bens schilderijen in Copernikkel



  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

Wat leuk dat u de Buurtkrant leest!
Het is goed om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in uw wijk gebeurt. In
deze Buurtkrant kunt u grotendeels volgen wat voor activiteiten er zijn en wat er
zich allemaal afspeelt rondom sloop / renovatie en andere werkzaamheden. Ook
komen betrokken buurtbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten uit Boschveld
aan het woord.
Een abonnement op een krant zoals het Brabant Dagblad is behoorlijk prijzig,
maar naast deze Buurtkrant is het ook interessant om de gratis regionale kranten
te lezen zoals De Bossche Omroep op zondag en het Stadsblad op woensdag.
Hierin kun je lezen wat er zich in Den Bosch breed afspeelt en omgeving. Maar
ook vacatures, gratis dienstverlening op verschillende gebieden, lokale uitjes, het
aanbod van Divers, sport, de zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook bijzondere
verhalen over de gebouwen in onze gemeente komen aan bod.

Hieronder zomaar een greep van nieuwtjes, weetjes, vraag en aanbod van de af-
gelopen maanden uit deze kranten om je voorbeelden te geven. 
Naast de 7 wijkpleinen zijn er nu ook 3 wijkinfopunten geopend in de Maaspoort,
Nuland en Vinkel;
Maaspoort: wijkinfopunt@divers.nl, 06 - 1112 9681
Nuland/Vinkel: infopuntnulandvinkel@divers.nl, 06 - 4675 2854

Zoekt u vrijwilligerswerk in Den Bosch? Er worden nog vrijwilligers gevraagd voor
de dierenparken, klusprojecten, de Vrijwillige thuishulp, wooncoaches en gezel-
schap/hulp bij dementerende ouderen. Informeer bij de Wijkpleinen.

Hebt u behoefte aan een luisterend oor in het algemeen of bij mensen die hetzelf-
de hebben meegemaakt of in een vergelijkbare situatie zitten dan kunt u onder
andere terecht bij:            
Sensoor, 0900 - 0767; Zij zijn dag en nacht te bereiken, u kunt anoniem uw ver-
haal doen.         
Steunpunt Zelfhulp  www.zelfhulpdenbosch.nl
Vicky Brownhuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. 
Aartshertogenlaan 469, 073 - 614 8550
Slachtofferhulp www.slachtofferhulp.nl
Theehuis 'Het Theelicht'   www.theelichtorthen.nl 
Het Alzheimer café   073 – 645 41 77
Het Autisme Café, wordt georganiseerd door Stichting Ovaal.
www.autismecafe.nl/denbosch

Zorgt u voor iemand en wilt u weten of u ondersteuning kunt krijgen? Kom dan
naar het spreekuur van Mantelzorg op dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in
Wijkplein Boschveld of kijk op  www.divers.nl/mantelzorgers ➞

Radicalisering onder
jongeren 

Bijeenkomst voor ouders uit
Boschveld

Door de ogen van een ander
Op woensdag 24 mei, van 08.30
tot 12.00 uur organiseren vrijwilli-
gers van Meer! met elkaar (met
ondersteuning van Divers) een bij-
eenkomst voor ouders en andere
geïnteresseerden uit Boschveld.
Deze bijeenkomst gaat over radi-
calisering onder moslimjongeren.
Het gesprek gaat over opvoeding,
wat het betekent om jong te zijn en
invloeden te krijgen van buitenaf
en over identiteit. Waarom radicali-
seren jongeren eigenlijk?
Aan de hand van een film die eerst
wordt bekeken, gaan de vrijwilli-
gers in gesprek met de aanwezi-
gen. Wat vond je van de film? Wat
maakt het bij je los? Hoe herken-
nen we radicalisering? En wat kun
je er als ouders aan doen? Welke
rol heb je als ouder hierin?

De bijeenkomst vindt plaats in
BBS Boschveld, Zernikestraat 2.
Iedereen is welkom! 
Het is fijn als je van tevoren even
doorgeeft dat je komt.

Voor vragen en meer informatie,
bel of app Michel Lensen (wijkwerk
Divers): 
06 - 5478 4859 

Afbeelding: Veiligheid Voorop/ Rotterdam.nl

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl
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Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Gemeente/ WMO
consulent

Medewerker
Mia van Wanrooij

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 11.00

Bureau Sociale
Raadslieden
Mantelzorg
MEE
Juvans

Maaike de Ruijter

Claudia ten Hove

Maandag

Dinsdag
Tessa Tomasini
Laurette Pinxt/ Yuri Beset

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

14.00 - 15.00
13.00 - 15.00
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



Update CPO-project Bewust Wonen Werken
Boschveld

CPO betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, dit houdt in dat de
bewoners opdrachtgevers zijn en zelf of in samenwerking met de architect het
huis en in dit geval het project ontworpen hebben; het project is dus echt maatwerk.

In de bouwuitvoering is het project opgedeeld in
5 blokken, resp. A, B, C, D en E. Momenteel zijn
op blok A (Zernikestraat, voor de BBS) de basis-
platen voor de groene daken gelegd.
Bij Blok B zijn de houtskelet voor- en achter pa-
nelen geïnstalleerd; deze panelen zijn in de Tim-
merfabriek Frank van Roij (Goirle) gemaakt en
worden volgens plan per pakket op het terrein
aangeleverd om vervolgens gemonteerd te wor-
den.
In de blokken C, D en E krijgt de tweede laag
vorm; kalkzandsteen wanden worden gelijmd en
vervolgens afgedekt met een kanaalplaat.
De aannemer heeft het bestuur en leden verze-
kerd dat de bouw op schema ligt en dat Blok A in
september het eerst opgeleverd wordt.

Na oplevering van alle blokken (oktober) wordt
het terrein binnenin geprofileerd en zal er een
laag teelaarde uitgespreid worden. Er zijn al
planten aangekocht die momenteel op de Graaf-
se Hof 'logeren'. In het najaar verhuizen de diver-
se struiken naar het project en zullen door de le-
den eigenhandig geplaatst worden. De struiken zijn zodanig uitgekozen dat ze de biodiversiteit bewerkstelligen en bij-
voorbeeld bijen en vlinders aan zullen trekken. Ook sluit de beplanting aan op de Boschveldtuin, zodat er een mooie
groene corridor ontstaat richting de Oude Vlijmenseweg.

Wil je al wat meer weten over de toekomstige buren? Kijk dan eens op het blog van www.bwwb.nu 
Wordt vervolgd.

Tekst: Leidi Haaijer
Foto:  M.Bulten
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buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant

Wilt u meer sociale contacten met of zonder thema?
Een thema kan bijvoorbeeld een hobby zijn, sporten, wan-
delen, tuinieren of samen eten. Kijk dan een op www.s-
hertogenbosch.nl/samen-is-leuker, www.leukeluitjes.nl,
www.s-port.nl of www.ivn-s-hertogenbosch.nl 
Of kom eens een kijkje nemen in de Boschveldtuin, Zerni-
kestraat 2B, op vrijdagmiddag. 
Op www.thuisafgehaald.nl kun je jezelf opgeven als kok of
als eter. Voor meer info: Monika Kowalewska 
06 - 4676 8116
Heeft u problemen met de buren? Buurtbemiddeling was
voorheen een onderdeel van Divers maar is al een tijdje
met succes zelfstandig www.buurtbemiddeling073.nl of
073 - 203 2450
Is er chaos ontstaan in uw administratie? Wijkplein Bosch-
veld kent het klapperproject en heeft daarnaast twee vrij-
willige thuisadministrateurs die u kunnen helpen om orde
op zaken te brengen

Wist u dat?
#De oudgedienden van Stichting WAO / WSW zich nu in-
zetten voor het Steunpunt Sociale Uitkeringen en dat zij
wekelijks op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
spreekuur hebben in het Vincentiusgebouw aan het
Emmaplein 15?
#XPant aandacht heeft voor de zelfstandigheid van jonge-
ren tussen de 16 en 30 jaar bij wie de ontwikkeling door
allerlei beperkingen niet vanzelfsprekend is gegaan.
www.xpant.nl
#U niet alleen in het JBZ naar de prikpost kunt maar ook
dichterbij in het gezondheidscentrum aan de Kooikersweg
of bij Medizz aan de Copernicuslaan? Kijk op www.jbz.nl
voor de openingstijden.
#U uw oude verf, batterijen en ander chemisch afval elke
donderdagochtend tussen 07.30 en 12.00 uur kunt aan-
bieden bij het scheidpunt op de Helftheuvel?
#En dat u bij Vindingrijk uw oude latex kunt inleveren?

Deze kan dan na een reinigingsproces weer hergebruikt
worden zodat deze tegen een aantrekkelijke prijs verkocht
kan worden aan klanten.
#U steeds meer zelf digitaal kunt lezen en regelen en dat
u voor hulp terecht kunt in de wijkpleinen en wijkinfopun-
ten? Voorbeelden zijn: hulp bij het internetbankieren, in-
vullen van digitale formulieren, het aanvragen van een Di-
gid code, inzage in mijnoverheid.nl, het uitprinten van uw
afvalkalender, hulp bij het reageren op het woningaanbod
van Woonservice. Informatie opvragen op
www.overuwbuurt.overheid.nl  U ziet daar onder meer
welke vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven. Voor
de dakkapel van de buurman bijvoorbeeld of een feest in
de buurt.

Er staan een aantal verwijzingen naar websites in dit arti-
kel. Wij begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is
om de uitgebreide informatie op het internet op te zoeken.
Voor hulp kunt u naar het Wijkplein komen of bellen tij-
dens de openingstijden. Wij kunnen dan samen met u het
Internet opgaan of de gewenste informatie uitprinten.

Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2, 073 - 822 5380,
wijkplein.boschveld@divers.nl
Maandag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur,
dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur

Tekst: Nancy van Lent



Ik voel me hier thuis
Toevallig is het grote lokaal in de BBS, tegenover de keuken niet bezet als
Maja Milicevic me gaat vertellen over haar leven in Boschveld. "In dit lokaal
zitten we elke vrijdagmorgen met een groep vrouwen om de Nederlandse
taal te leren en ik ben daar vrijwilliger." vertelt Maja. 

"Ik vind dat leuk, pra-
ten met vrouwen uit
verschillende cultu-
ren. Daarom voel ik
me ook thuis in
Boschveld, er wonen
mensen uit zoveel
verschillende landen.
Op de laatste vrijdag
voor de vakantie
neemt iedereen wat
lekkers mee en dan
babbelen we, echt ge-
zellig. Er zijn vrouwen
bij die durven dan ei-
genlijk weinig te zeg-
gen, maar ik zeg dan
dat het helemaal niet
erg is om fouten te-
gen het Nederlands te
maken, dat doen de
Nederlanders zelf ook
en die houden hun
mond echt niet."

Maja gaat elke zomer
naar Bosnië, waar
haar ouders wonen.
"Ze hebben het daar
niet echt zo goed, zo-
als wij hier. Hun pen-
sioenen zijn flink ge-
kort. Nu betalen ze
van één pensioen alle
rekeningen en van
het andere pensioen
kopen ze hun eten.
Ikzelf ben uit Bosnië
weggegaan vanwege
de oorlog die er toen
was. In 1998 kwam ik
in Nederland terecht.
Ik werd er aan de
grens uitgepikt omdat ik een Kroatisch paspoort heb. Ik kwam in Zevenaar terecht en daarna in Zeewolde. Omdat mijn
broertje in Roermond in het AZC zat, mocht ik daar ook wonen. Vanwege mijn paspoort zou ik gedeporteerd worden,
op het vliegtuig gezet worden. Maar ik heb vlieg-angst, dus ging ik naar vrienden in Rotterdam. Ik was net op tijd weg,
lieten mijn vrienden in het AZC weten."

"In Den Bosch woonden vrienden van mijn moeder. Die
kende ik van vroeger, uit de tijd dat Joegoslavië nog be-
stond. Zij pasten toen op mij, als mijn moeder op school
werkte. Zij hadden een zoon die mij wel wilde helpen om
aan papieren te komen. Met zijn hulp heb ik me toen inge-
schreven bij de gemeente en bij de vreemdelingenpolitie,
die bestond toen nog. Het werd een lange procedure. We
hebben ons toen samen ingeschreven voor een huis, dat
kregen we toen, het was het huis waar ik nu nog in woon."

Ze woonden wel samen in dat huis, maar samenwonen
was het niet. "De politie kwam bijna elke dag kijken. Hij en
ik hadden een eigen kamer. Maar ja, we praatten natuur-
lijk veel samen en op een gegeven ogenblik vroeg hij aan
mij: 'Wil je met mij gaan stappen?' Dat had ik al heel lang
niet meer gedaan en toen begon het, we werden verliefd.
Van het katholieke geloof moet je trouwen, niet samenwo-
nen, dus toen ik vijf en een halve maand zwanger was
van mijn eerste kind, zijn we naar Bosnië gegaan met al

mijn familieleden en zijn we daar getrouwd, voor de wet
en voor de kerk."

Vijf jaar geleden heeft Maja haar inburgeringstoets ge-
daan. Daar is ze terecht trots op. "Niemand gelooft me als
ik vertel dat ik daar maar een maand voor gestudeerd
heb. Omdat ik zwanger was, kwam er twee keer in de
week een docent bij mij aan huis. Mijn man kocht de boe-
ken voor me en ik heb heel hard geleerd. Ik keek naar de
tv met ondertitels en zo leerde ik ook veel."

Aan het einde van ons gesprek maakte Maja nog een op-
merking die me aan het denken zette: "Vroeger, toen Joe-
goslavië nog bestond, vroeg niemand aan je welke gods-
dienst je had, of je Islamiet was of Katholiek of Orthodox.
Nu, na de oorlog, vragen ze: Jij komt uit Bosnië, ben je
moslim? En dan moet je weer uitleggen dat daar ook ka-
tholieken en orthodoxen wonen."

Tekst en foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Maja Milicevic heeft haar plek gevonden in Boschveld
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Wijkgericht
Vlek 3, ‘een hoop gepuzzel’
Het lijkt zo simpel. Gooi de voormalige basisschool tegen de vlakte en bouw er nieuwe huur- en koopwoningen. Maar 
zo eenvoudig is dat niet, leert een gesprek met Örjan Game van BrabantWonen.

Örjan is ontwikkelaar bij de corporatie en al jarenlang 
betrokken bij de wijk Boschveld. Op een blaadje schetst hij 
wat de plannen zijn met Vlek 3. “De pastorie en kerk 
blijven staan”, vertelt hij al tekenend. “En dan komen er 
een blok met huurappartementen en twee rijen koophui-
zen. Zo gaat het ongeveer worden.” Bouwbedrijf Van 
Wanrooy realiseert alle nieuwbouw, waarbij het bedrijf de 
koophuizen zelf verkoopt. De huurwoningen komen in 
eigendom van BrabantWonen. 

Minder ruim
Hoe het er precies gaat uitzien, kan Örjan nog niet 
vertellen. “Het is lastig een plan te ontwikkelen dat past 
binnen de stedenbouwkundige eisen en dus aansluit bij de 

gebouwen die blijven staan”, bekent hij. “En dan is er nog 
de nieuwe wetgeving waaraan we moeten voldoen. We 
mogen minder ruim bouwen dan in het verleden, omdat 
corporaties met nieuwbouw onder bepaalde huurgrenzen 
moeten blijven.” Verder wil BrabantWonen graag zo 
energie neutraal mogelijk bouwen en ook dat vergt nog 
behoorlijk wat denkwerk. 

En dan is er nog de planning. “Op termijn worden de fl ats 
van Vlek 21 gesloopt. Het zou fi jn zijn als de fl atbewoners 
dan de oversteek kunnen maken naar de nieuwe wonin-
gen van Vlek 3, als ze dat tenminste willen. De nieuwbouw 
moet dus klaar zijn als de sloop begint. En zo hangt alles 
met elkaar samen.”

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, mei 2017
Editie Buurtkrant Boschveld

De kerk en de voormalige pastorie blijven staan, de rest van Vlek 3 maakt plaats voor nieuwbouw.
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Actieplan voor groene lichten
Met een concreet actieplan wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de wijk Boschveld. Tijdens een bijeenkomst 
van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) presenteerde Elly van den Hombergh van de gemeente het plan. 

Er gaat een hoop goed in de wijk, zo bleek tijdens de bijeenkomst van 3 april in de BBS. Zo is de aanpak van armoede 
enorm verbeterd en dat komt onder meer doordat de ‘Buurtvrouwen’ armoede tijdig signaleren. En dan is er nog de 
Copernikkel, waar met succes wordt gewerkt aan het organiseren en aanbieden van goedkope diensten en het onder-
steunen van mensen met een kleine beurs. Het neemt niet weg dat het altijd beter kan. Zo kan via S-port en de basis-
school nog beter worden gewerkt aan het vinden en helpen van kinderen die in armoede opgroeien. 

Pluspunten 
Het samenleven van bewoners gaat de laatste tijd stukken beter. Ook hier geldt dat er geen reden is om met zijn allen 
tevreden achterover te leunen. In plaats daarvan is het zaak dat verschillende bewonersgroepen elkaar nog meer en 
beter vinden, zo staat in het actieplan. De wijkwerkers van Divers gaan ermee aan de slag. Andere pluspunten noteerden 
de planmakers op het gebied van het bereiken en actief houden van senioren, de huiswerkbegeleiding en de aanpak van 
taalachterstand.

Dat het met al deze zaken goed gaat, bleek niet alleen uit de woorden van Elly. Op het grote scherm achter haar 
bevestigden opvallende groene blokken het positivisme. Maar er was ook veel oranje te zien en zelfs één keer rood. Het 
‘Actieplan Sociale Visie’ richt zich daarom op meer groene lichten. Op deze pagina’s een greep.

 Criminaliteit 
en overlast
Het aantal auto-inbraken neemt af, maar de politie 
beschouwt het nog steeds als een punt van zorg. De 
overlast van jongeren is toegenomen. “Blijf melden”, 
adviseerde wijkagent Bas van Boxtel tijdens de bewo-
nersbijeenkomst. Ook de overlast door verwarde 
mensen baart zorgen. Het gaat om maar een paar 
mensen, maar ze zorgen wel voor veel meldingen bij de 
politie.

 Illegale stort
Dit is het meest hardnekkige en hinderlijk ervaren 
probleem van Boschveld. Het loopt zo nu en dan de 
spuigaten uit, zo vertelden verschillende wijkbewoners 
en beroepskrachten. Elders in deze uitgave van Wijkge-
richt meer aandacht voor dit probleem.

‘Blijf melden’, adviseert de wijkagent.

Hét probleem van Boschveld: illegale stort.
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 Jeugd en jongeren
Kinderen moeten niet verleid worden om criminele jongeren als voorbeeld te zien. Met voorlichting aan ouders en 
door de inzet van jongerenwerk wordt eraan gewerkt. Eén van de manieren om kinderen te bereiken is met sport. 
Dit gebeurt onder meer door de buurtsportwerkers van Plein Actief en de Boschveld Boys. 

Verder komt er meer aandacht voor jongeren die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn. Ouders krijgen 
ondersteuning bij de opvoeding en worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij allerlei activiteiten, de wijk en 
de eigen kinderen.

Renovatie en nieuwbouw
De renovatie en nieuwbouw van woningen zorgt ervoor dat de wijk langdurig aan verandering onderhevig is. Dat 
zorgt nogal eens voor onzekerheid. ‘Hoe lang woon ik nog in dit huis? Wanneer krijg ik een nieuwe of vernieuwde 
woning?’ 

Dat soort vragen. En het leidt tot leegstand en tijdelijke verhuur. Het plan voorziet in meer ondersteuning van 
statushouders die in de wijk komen wonen. Daarbij is het zaak ook nadrukkelijk aandacht te schenken aan de 
mensen die al in de wijk wonen. 

Team West, waaronder De Boschveld Boys: sport en vorming gaan hand in hand (archieffoto)

Er wordt zowat onophoudelijk gebouwd en verbouwd in de wijk.
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En nóg een wijkagent
We hebben in Boschveld Bas van Boxtel al als wijkagent en nu is er dan ook Matthijs Hermans. Niet in plaats van, maar 
ernaast. Geen gewone wijkagent, maar een soort teamleider van alle wijkagenten in West. 

Zijn functie heet offi cieel operationeel expert wijkagent. 
’s-Hertogenbosch heeft er met ingang van dit jaar vier, 
voor elke windstreek eentje. Matthijs ‘doet’ West. “Als het 
even kan ben ik op straat”, zegt hij, “maar ik moet er 
vooral voor zorgen dat Bas en zijn collega’s zo vaak als 
maar kan in de wijken zijn te vinden.” Dat doet Matthijs 
door coördinerende, overkoepelende en andere regelta-
ken van ‘het blauw op straat’ over te nemen. “Deze 
functie leidt er dus niet toe dat er meer agenten achter 
hun bureaus blijven zitten, integendeel.”

Brabant
Voor Matthijs is deze functie ook een beetje thuiskomen. 
Hij werkte acht jaar lang in Den Haag, maar wilde dol-
graag weer naar Brabant. Weer, want Matthijs is Braban-
der van origine en woont met zijn vrouw en zoontje in 
Rosmalen. “Het was een mooie tijd daar in Den Haag”, 
blikt hij terug. “Ik werkte op bureau Zuiderpark, vlak bij 
de bekende Schilderswijk. Daar hoef je je nooit te verve-
len.” Waarmee niet is gezegd dat het hier in Boschveld en 
de andere wijken van West rustiger is. “De bezetting is 
afgestemd op de werkdruk en dus is de werkdruk hier niet 
anders.”

Daar komt nog eens bij dat Boschveld volgens Matthijs 
“een levendige wijk” is. Anders gezegd: hier is voor een 
wijkagent ook van alles te doen. Een leuke wijk is het ook, 

weet Matthijs inmiddels. Wijkgericht treft hem vlak bij de 
BBS, waar hij juist een praatje maakt met een wijkbewo-
ner. Het gesprek eindigt met het schudden van handen. 
“In Den Haag hebben we ooit een groep agenten uit een 
voorstad van Parijs op bezoek gehad. Die keken hun ogen 
uit hoe wij hier in Nederland als politie in de wijken actief 
zijn, hoe plezierig het hier doorgaans gaat. De politie is er 
niet alleen om in actie te komen als er een incident is. Juist 
de wijkagenten zijn er om gedoe te voorkomen en daarbij 
horen intensieve en informele contacten met wijkbewo-
ners.” Deskundigen hebben de afgelopen maanden al 
vastgesteld dat ons, in de wereld bijna unieke, systeem 
van wijkagenten helpt bij het voorkomen van geweld.

Indruk
Het neemt niet weg dat de wijkagent, operationeel expert 
of niet, nog steeds het gezag uitstraalt. Tijdens het 
gesprek in de hal van BBS Boschveld staat een jochie van 
pakweg zes jaar met glunderende ogen naar Matthijs te 
kijken. Het uniform maakt zichtbaar indruk. De ogen van 
het kind gaan langs de apparaten waarmee de agent 
omhangen is, waaronder een wapenstok, een portofoon 
en het dienstwapen. Het kost even tijd voor het jongetje 
weet wat te zeggen. 
“Heb je een fi jne dag?” Dat heeft Matthijs. “Dit is echt 
prachtig werk.”

Matthijs Hermans is weer thuis.
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“In Den Haag hebben we ooit een groep agenten uit een 
voorstad van Parijs op bezoek gehad. Die keken hun ogen 
uit hoe wij hier in Nederland als politie in de wijken actief 
zijn, hoe plezierig het hier doorgaans gaat. De politie is er 
niet alleen om in actie te komen als er een incident is. Juist 
de wijkagenten zijn er om gedoe te voorkomen en daarbij 
horen intensieve en informele contacten met wijkbewo-
ners.” Deskundigen hebben de afgelopen maanden al 
vastgesteld dat ons, in de wereld bijna unieke, systeem 
van wijkagenten helpt bij het voorkomen van geweld.

Indruk
Het neemt niet weg dat de wijkagent, operationeel expert 
of niet, nog steeds het gezag uitstraalt. Tijdens het 
gesprek in de hal van BBS Boschveld staat een jochie van 
pakweg zes jaar met glunderende ogen naar Matthijs te 
kijken. Het uniform maakt zichtbaar indruk. De ogen van 
het kind gaan langs de apparaten waarmee de agent 
omhangen is, waaronder een wapenstok, een portofoon 
en het dienstwapen. Het kost even tijd voor het jongetje 
weet wat te zeggen. 
“Heb je een fi jne dag?” Dat heeft Matthijs. “Dit is echt 
prachtig werk.”

Matthijs Hermans is weer thuis.

Route van keramiek
Een spoor van keramiek trekt van het Paleiskwartier naar de Brabanthallen. Het kunstwerk van glazuurexpert Christine 
Jetten werd vrijdag 7 april geopend. Het was een onderdeel van de offi ciële opening van de ingrijpend gerenoveerde 
Paardskerkhofweg.

Die offi ciële opening werd verricht door wethouder Eric 
Logister. Veel aandacht van de aanwezigen ging uit naar 
het kunstwerk. Het bestaat uit 147 betonplaten waarin 
patronen van keramiek zichtbaar zijn, die verkleuren als 
het regent. “Het is een techniek die nog nooit in deze 
vorm is toegepast”, vertelde de bedenkster een week 
eerder tijdens een bewonersbijeenkomst. “De platen 

moesten met een speciale vacuüm houder op hun plaats 
worden gelegd en vervolgens met fi jn grit worden 
omringd.” Het geheel vormt “een poëtisch spoor” tussen 
het Paleiskwartier en de Brabanthallen. Het is de 
bedoeling dat bezoekers voor de Brabanthallen die met 
de trein aankomen nu via de route gaan lopen.

Gemeente helpt bij digitaal parkeren
De digitalisering van parkeervergunningen zorgt ervoor dat de gemeente vaker en beter kan controleren. Angelique 
Breukel, hoofd Bureau Parkeermanagement, vertelt over de veranderingen. En hoe bewoners worden geholpen.

De gemeente gaat de hele administratie rond 
parkeervergunningen digitaliseren. Dat zorgt voor meer 
gemak voor de ambtenaren, maar ook bewoners van 
Boschveld profi teren ervan. “Vanuit diverse wijken, 
waaronder Boschveld, is ons vaak gevraagd om vaker te 
controleren en zo illegale parkeerders aan te pakken. In 
de toekomst gaan we dat doen met scanners. Met die 
apparaten kunnen we heel snel zien of een bepaald 
kenteken is gekoppeld aan een parkeervergunning. Dat 
gaat zo gemakkelijk, dat we vaker en beter kunnen gaan 
controleren.”

Voordeel
Dat kan alleen als de vergunningen ook digitaal worden 
aangevraagd. En dus maken de witte vignetten, zichtbaar 
geplaatst achter de voorruit, plaats voor een nieuw 
systeem. Wijkbewoners kunnen niet meer zelf zien of een 
auto ergens wel mag staan. “Ik snap dat mensen dat 
vervelend vinden”, erkent Angelique. “Het voordeel, 
betere controles, weegt op tegen dat nadeel. Daar komt 
bij: wie twijfelt over een geparkeerde auto, kan ons altijd 
even bellen”.

Het digitaal aanvragen van vergunningen biedt volgens 

haar voordelen voor de autobezitters in de wijk. “Het kan 
nu zeven dagen per week, 24 uur per etmaal. Ook fi jn: 
mensen hoeven de deur niet meer uit.” Daar staat tegen-
over dat sommige wijkbewoners het lastig vinden om via 
de computer dingen regelen. Sterker: er zijn mensen die 
helemaal geen computer of internet hebben. “Gelukkig 
hebben die mensen vaak wel buren of andere bekenden 
die een handje kunnen helpen. Zo niet, geen nood. Bel de 
gemeente, maak een afspraak en we regelen het op het 
stadskantoor. Er is altijd voor iedereen een oplossing. 
Beloofd.”

Bezoekers
De digitale aanvraag is de eerste stap op weg naar de 
complete digitalisering van de administratie met betrek-
king tot het parkeren. In de loop van dit jaar komen de 
bezoekersvergunningen aan de beurt. “We gaan dat tijdig 
en uitgebreid uitleggen”, zegt Angelique toe. “En ook 
daarbij geldt: wie er niet uitkomt, helpen we.”

Voor vragen of het maken van een afspraak:
bel 073 6155 155. Dat kan op maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 17.00 uur. Op dinsdag, woensdag en donderdag 
zelfs tot 20.00 uur.

De Paardskerkhofweg werd onder grote belangstelling heropend. 
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Bart Hoeijmakers in Boschveld.

Extra containers
Er komen extra ondergrondse papiercontainers in de 
wijk. Ze worden geplaatst in juli. De locaties: Copernicus-
laan, bij parkeerterrein winkelcentrum, Van Musscher-
broekstaat, Fahrenheistraat, Marconistraat (2 x) en hoek 
Koestraat-Parallelweg.

Zeg illegale storters, waarom doen
jullie dat?
De kop boven dit artikel is een kleine beetje een verwijt aan mensen die stiekem grof huisvuil en meubels naast 
ondergrondse containers zetten. Maar het is ook de vraag waarmee een onderzoeksbureau op pad gaat. 

Want de gemeente wil onderhand eens weten waarom 
illegale stort vooral in Boschveld zo veel voorkomt. 
Toegegeven, het probleem was een paar jaar geleden nóg 
groter. Maar ondanks regelmatige surveillances komt het 
in Boschveld veel meer voor dan elders in de gemeente. 
Dat is raar.

Te duur
Bart Hoeijmakers werkt tijdelijk bij de gemeente en houdt 
zich met het probleem bezig. “Naar de oorzaak is het 
gissen”, bekent hij. “Vinden mensen in Boschveld een 
tochtje naar de milieustraat meer gedoe dan bewoners 
van andere wijken? Vinden ze het te duur?” Of zijn de 
mogelijkheden om grofvuil af te voeren onbekend? Het 
zou zomaar kunnen, maar Umut Köroglu, beleidsmede-
werker bij de Afvalstoffendienst, wijst erop dat het laten 
ophalen van grofvuil en huisraad onlangs goedkoper is 
geworden: € 15 per ophaalbeurt plus 5 cent per kilo. Voor 

wie dat veel vindt: het was eerst 20 cent per kilo.
Wat Boschveld anders maakt dan veel andere wijken, is 
het aantal verhuizingen. Die zijn het gevolg van de 
renovatie van de wijk. Verhuizen leidt doorgaans tot een 
hoop afval. “Het zou een verklaring kunnen zijn”, knikt 
Bart. “Die schrijven we op.”

Plan
Binnenkort weten we meer. Een bureau is ingehuurd om 
het voor eens en altijd tot de bodem uit te zoeken. Ze 
gaan kijkjes nemen in de wijk en gaan met jan en alleman 
praten. Nog voor de zomer presenteren ze het resultaat 
van hun werk aan de wijk en dat vormt de basis voor een 
plan van aanpak. “Een campagne voor de hele stad werkt 
niet”, weet Bart. “Je moet echt inspelen op specifi eke 
oorzaken. En dus gaan we daar met dit onderzoek naar op 
zoek.”



Meer weten over het wijkbudget? Wandel binnen in de Copernikkel of het Wijkplein. Of kijk op de website van de 
gemeente: https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html. 

BoschveldBudget: geld voor de wijk
De eerste honderd euro van het nieuwe BoschveldBudget is op. Boschveld Actief organiseerde er op 14 april een 
gezellige paasbijeenkomst van, inclusief eieren zoeken in het Westerpark. Nu nog even bedenken wat de wijk met de 
resterende € 13.512 gaat doen.

De gemeente besloot, in nauw overleg met alle wijk- en 
dorpsraden, om allerlei subsidieregelingen samen te 
voegen tot één wijk- en dorpsbudget. In onze wijk 
noemen we de jaarlijkse bijdrage het BoschveldBudget. 
Over de besteding gaat een nieuwe werkgroep, die haar 
werk doet onder de vleugels van de Copernikkel.

Rompslomp
Ton Joore zit met de andere leden aan tafel in de Coper-
nikkel en steekt van wal. “Het is een goede zaak dat we 
het samen met de Copernikkel regelen. Want hier komen 
zowat alle activiteiten van en voor de wijk samen.” 
Lindsey Rundberg weet er alles van. Zij is van Boschveld 
Actief en die groep bedacht ooit een stichting te worden. 
“Maar als we ons aansluiten bij de coöperatie Copernikkel, 
dan is die rompslomp allemaal niet nodig.” Jammer voor 
de notaris die er wat aan had kunnen verdienen: er komt 
dus geen stichting.

Wie, net als Lindsey, een idee voor de wijk heeft dat geld 
kost, meldt zich aan bij de gemeente. Daarna buigt de 
werkgroep zich over het idee. Wat leuk is: zoals de 
uitgaven de wijk beter moeten maken, zo doet de groep 
dat zelf ook. Zo zijn er leden die tot voor kort helemaal 
nog niet actief waren voor de wijk. Neem nou Liesbeth 

Blitz. “Ik woon al 32 jaar in de wijk. Maar ik heb de 
afgelopen dertig jaar nachtdiensten in de zorg gedraaid. 
Nu ben ik met pensioen en wordt het tijd de wijk eens te 
leren kennen.” En dus meldde ze zich aan bij de mensen 
van het BoschveldBudget, toen ze een oproep las in de 
buurtkrant. 

Speeltoestellen
Ben van der Kallen deed precies hetzelfde. Maar die is al 
een Bekende Boschvelder. Hij is immers één van de 
initiatiefnemers van de Boschveldtuin. “Waar ligt die 
tuin?”, vraagt Liesbeth. “Goed dat die nachtdiensten 
voorbij zijn”, wordt er gegrapt aan tafel. Raymond Wynia 
schuift aan. Hij komt van het Wijkplein, waar hij als 
vrijwilliger werkt. De button van dit informatiecentrum zit 
nog op zijn trui. Hij tikt erop en zegt: “Hier kunnen 
mensen dus terecht als ze hulp nodig hebben met een 
aanvraag voor het BoschveldBudget”, zegt hij. “Of hier, in 
de Copernikkel”, vult Leidi Haaijer aan. Ook zij is lid van 
de groep. En dan is er nog Lucas Kastelijn. Hij wijst erop 
dat het nieuwe budget er niet alleen is voor activiteiten. 
“Er kunnen ook dingen van worden gekocht, zoals 
speeltoestellen.” “Al is het geld dan wel snel op”, weet 
Lindsey. “Speeltoestellen zijn duur.”

Het paasfeest is betaald met geld uit het BoschveldBudget.



Groen en Spelen
Op verschillende plekken wordt in de wijk gewerkt aan straten en trottoirs.
Intussen zijn er ook diverse bomen en struiken geplant. De werkgroep
Groen en Spelen van de wijkraad doet voor alle wijkbewoners haar best er-

voor te zorgen dat we in Boschveld mooie, veilige en groenere openbare ruimten krijgen.

◈ Paardskerkhofweg
De werkzaamheden aan deze weg zijn afgerond.
Als laatste zijn de verkeersborden geplaatst en
zijn er veel verschillende de bomen en struiken
geplant. Vooral de struiken zijn nu nog heel erg
kleine plantjes. Hopelijk krijgen ze de komende
zomer voldoende water en wordt er door de ge-
meente goed voor ze gezorgd zodat het uiteinde-
lijk een mooie groene boulevard wordt. 
Vanuit de werkgroep Groen en Spelen hebben we
samen met de aanwonenden en BWWB gerea-
geerd op het beplantingsplan van de gemeente.
Dat heeft helaas maar tot een paar aanpassingen
geleid. Op sommige stukken missen we bijvoor-
beeld bomen die wel op de tekening stonden of
die nog een plek moesten krijgen omdat ze elders
in de wijk gekapt waren. We gaan dit nog met de
gemeente bespreken.
De keramische route van de bijzondere betonpla-
ten tussen de oude spoorrails is op 7 april officieel
geopend. Omdat er over heen gereden kan wor-
den en sommigen er ook op parkeren, zijn er he-
laas al een aantal platen gebroken. De kunstena-
res is nog in overleg met gemeente en leverancier
over mogelijke vervanging van de kapotte platen en een andere soort grit langs de platen.
Omdat er voorlopig nog gewerkt aan het BWWB-project op de hoek Zernikestraat/ Paardskerkhofweg/ Edisonstraat,
zijn de bomen en struiken daar nog niet geplant, dat gebeurt in het najaar. Ook komen dan de bestrating, parkeerplaat-
sen, bomen en verlichting aan de Zernikestraat.

◈ Pleintje aan de Fahrenheitstraat bij de Chr. Huygensweg
De gemeente wilde op grond van een veiligheidsrapport de houten afscherming bij de speelplekken langs de rijweg in
de Fahrenheitstraat weghalen. Bewoner en werkgroep hebben gevraagd om dan een andere veilige afscherming te
plaatsen. Intussen is daar nog niets gebeurd. Ook pleiten we ervoor dat de beplanting op dit plein nog aangepast
wordt, want het hoort bij de drie vierkante pleintjes in dit deel van de wijk.

◈ Blok Kamerlingh Onnesstraat-Ampèrestraat-Lorentzstraat-Copernicuslaan
Momenteel wordt er nog gewerkt aan de bestrating  rond dit nieuwbouwblok. De meeste aanplant is uitgevoerd. De bo-
men langs de Copernicuslaan moeten wachten tot het nieuwe plantseizoen in het najaar. Wij houden in de gaten of al-
les volgens afspraak wordt uitgevoerd.

◈ Park Copernicuslaan en Groene Hart
In februari hebben we een apart overleg met de gemeente en een groepje bewoners gehad over de herinrichting en

bomen rond de oude Boschveldschool en het park met de blokken en het
rode kunstwerk aan de Copernicuslaan. We hebben ideeën aangedragen
voor de inrichting als park. De landschapsarchitect van de gemeente zou
een plan maken voor dit plein, maar daar hebben we, ondanks navraag,
nog niets van gezien.
Hetzelfde geldt voor het beplantingsplan voor het Groene Hart achter de
BBS tot de Oude Engelenseweg.
We dringen er bij de gemeente op aan hier vlot mee te komen en de plan-
nen hiervoor niet alleen vooraf aan de werkgroep, maar aan alle wijkbewo-
ners te laten zien om op te reageren.

◈ Parkeerplaats Parallelweg 32
We hebben nog steeds geen reactie gekregen op het bezwaarschrift dat
we hebben ingediend op de kapvergunning van vijf acacia's op het par-
keerterrein van Park & Ride aan de Parallelweg. De gemeente zou ook

nog met ons praten over de aanpak van de andere acacia's die op de vrije parkeerplaats er achter staan, omdat ook
daar de wortels de bestrating wegdrukken. Wij willen dat deze blijven staan en dat er vervanging van de gekapte bo-
men met gelijkwaardige plaatsvindt.

◈ Overleg openbare ruimte, bomen en groen
Op 21 april is het zes-wekelijks overleg van de werkgroep Groen en Spelen met de gemeente over veel zaken in de
openbare ruimte in onze wijk geannuleerd. De meeste ambtenaren konden er niet bij zijn en hadden hun huiswerk ook
nog steeds niet gedaan. Bij veel eerder gemaakte afspraken en toezeggingen zien we weinig vorderingen onder ande-
re over de bomenvisie voor onze wijk, de aanplant aan de Parallelweg. Sommige afspraken zijn al meer dan een jaar
geleden gemaakt. We hebben besloten dat we over deze gang van zaken een brief aan het College gaan schrijven.

Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Theo Prins, Nicole Pakker
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Vlak voor de opening werden er nog borden geplaatst bij
de Paardskerkhofweg (linker zone-bord is later verwijderd)

Gekapte acacia's bij Parallelweg



Op zaterdag 8 april vierden we de
officiële opening van de nieuwe
plek van de Boschveldtuin en me-

teen het 5-jarig bestaan van de wijktuin. Wethouder Eric Logister onthulde
het nieuwe informatiebord en we hebben hem weten te verleiden vieze han-
den te krijgen: hij heeft bloembollen geplant voor bloemen die vlinders en bijen aantrekken. Hij is trots op het initiatief
en feliciteerde de wijk met deze groene ontmoetingsplek. Ook noemde hij nog het doorzettingsvermogen en de inzet
van alle mensen die er de afgelopen 5 jaar aan gewerkt heb-
ben om  de tuin op te bouwen. 
Daarna was er een gezellig feestje met circa 50 bezoekers,
jong en oud. Kinderen werden mooi geschminkt, men maakte
zaadbommetjes en kletste gezellig met elkaar. Iedereen had
wat lekkers meegenomen voor de high tea en de zon werkte
die middag goed mee. Het was een mooie dag, zie ook de
foto's in deze Buurtkrant en een mooi filmpje van Theo Prins
op: https://youtu.be/CD5Lh4_8oLg

De afgelopen weken zijn de planten en bomen in de tuin
flink gegroeid. Er is veel gezaaid en geplant en alles loopt
uit waardoor het er steeds groener uit komt te zien. De
bloesem in de fruitbomen lijkt de laatste nachtvorst door-
staan te hebben. Na de ijsheiligen op 15 mei vriest het
niet meer en kunnen alle opgekweekte plantjes naar bui-
ten en kun je ook in de volle grond of de bakken zaaien.
We hopen op mooie dagen om te tuinieren met af en toe

een broodnodige regenbui en een goede oogst. We zijn
blij dat er weer een aantal nieuwe actieve tuiniers zich
heeft aangemeld, die ook meteen zelf een bak beheren.
Als je ook zin hebt om mee te doen of gewoon een
keertje de tuin wilt bekijken, kom dan eens langs. Op

vrijdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur zijn we altijd sa-
men aan het tuinieren en kun je uitleg krijgen.  Ook op an-
dere dagen mag je gerust in de tuin rondkijken of aan een
picknickbank genieten. Voor vragen:
info@boschveldtuin.nl of kijk op www.boschveldtuin.nl.

Tekst: Nicole Pakker
Foto's Michael Bögels, Nicole pakker
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Kinderen (maar ook ouderen) werden ge-
schminkt

Alles wat groeit en bloeit heeft water nodig

Drempels en paaltjes
Bij de herinrichting van de straten bij Vlekken 18 en 19,
die nu bijna gereed zijn, is de bestaande drempel verdwe-
nen. Een restant daarvan (verhoogde stoep) ligt nog in de
doodlopende gedeeltes van de Voltastraat en Ampè-
restraat. Daarmee is het een soort uitrit constructie gewor-
den en moet men voorrang geven aan alle verkeer.
Met het verdwijnen van de drempels zijn de straten ook
enigszins versmald. Men mag immers maar 30 km rijden.
Sommige bewoners vinden de straten te smal geworden,
maar de gemeente antwoordt dat de drie meter overblij-
vende rijweg voldoende  is. Klachten van de Lorentzstraat
in het verleden waren dat veel brommers en fietsers over
de stoep reden /scheuren om de drempels te vermijden.
Bewoners vroegen om paaltjes, maar dat is door de ge-
meente afgewezen, Nu er geen drempels meer zijn zou
dat kwaad tot het verleden moeten behoren. 
Ook voor de woningen van de Buys Ballotweg 4-7 wordt
met brommers en zelfs auto's vlak langs de woningen ge-
reden. Daar wil men paaltjes. Over het van Coehoornplein
wordt hard gereden (tenminste als er geen auto's staan uit
te laden) om de drempels van de  's-Gravesandestraat te
vermijden. De gemeente heeft argumenten om dan geen
drempels te leggen in het van Coehoornplein. Wij zijn be-
nieuwd wat men daar voor oplossingen kiest nu men aan
het plein aan het tekenen is.
Tijdens de werkzaamheden is over het gras gereden zo-
dat er betonpaaltjes gezet moesten worden. Te hard rijden

en rijden op stoepen en plaatsen waar het niet mag en
gevaar oplevert is gedrag van mensen, waarbij zij geen
rekening houden met elkaar. Dat is niet met paaltjes en
drempels op te lossen.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Gemeente

Drempel is verdwenen, terwijl aan de overkant die
er nog wel ligt (dat is dan een uitrit)



Werkzaamheden in de wijk
Als deze Buurtkrant verschijnt, zijn al weer enkele werkzaamheden (bijna)
afgerond en wachten we met smart op de andere plannen zodat we door
kunnen gaan met het verder opknappen van Boschveld.

Sloop DMT-loods en gymzalen
Er moest nog een olietank vlak bij de rijweg opgegraven worden en afgevoerd en dat gebeurde allemaal netjes voor de
opening van de Paardskerkhofweg. Het gedeelte van de verdwenen treinrail is ook met aarde aangevuld en nu ligt een
groot stuk grond te wachten op het groeien van het ingezaaide gras. Dat wordt maar voor een beperkt gedeelte straks
het groene Hart(je) van Boschveld. 
Veel van wat in het Ruimtelijk en Functioneel kader 'Hart van Boschveld' is opgeschreven is, lijkt te rooskleurig voorge-
steld. Hierbij valt te denken aan de kaart van de nieuwe, bestaande en te verwijderen bomen, de prijzen van de nieuw
te bouwen huizen of de parkeeroplossingen.
Als het gras is opgekomen blijven alleen hekken aan de kant van de woningen staan. De aannemer van deze sloop
heeft keurig gewerkt, volgens bewoners heeft dit weinig tot geen overlast gegeven en alles is binnen de planning afge-
rond.

Paardskerkhofweg
Het was hard werken voor de aannemer om voor de opening van 7 april
klaar te zijn. Het was al bij al een werk met veel vertraging mede door on-
voorziene omstandigheden, maar dit deel van de wijk is er erg mee vooruit
gegaan. Gelukkig was eind maart de aansluiting bij de Edisonstraat - Paral-
lelweg gereed, zodat er op dat moment begonnen kon worden met de Co-
pernicuslaan in het project aanpak woonomgeving Vlekken 18 en 19.
In de week voor de opening zijn de bomen en struiken geplant. Het is alleen
jammer dat de bezoekers van Kingsland het nodig vonden om een aantal
van deze planten uit te rukken. 
Net een dag voor de opening zijn ook de borden voor de 30 km/u zone en
voor het zone-parkeren geplaatst. Die laatste borden zijn daarna weer veran-
derd, zodat aan de kant van de bedrijven er geen zone-parkeren is ingesteld.
Hierdoor zijn een aantal van de betonnen platen, die het Keramisch spoor
vormen, kapot gegaan. Wij zullen de rekening daarvan ook indienen bij deze
dienst. Dankzij het uitdelen van waarschuwingen is het vreemdparkeren op
die weg drastisch afgenomen. Helaas wordt er nog erg hard gereden op de
Paardskerkhofweg, mogelijk omdat het een brede weg is zonder drempels.
Bij de panden Paardskerkhofweg 8 en 10 zijn de kabels nog niet verwijderd
en daarnaast moet er nog het een en ander gebeuren van ons lijstje van op-
leveringspunten.
Er is nog geen nieuwe plek gevonden voor het urinoir dat op de voormalige
parkeerplaats van de Afvalstoffendienst stond. Wij hebben daar een jaar ge-
leden al suggesties voor gedaan, maar misschien gaat het nu sneller sinds
een politieke partij daar vragen aan het College over heeft gesteld. 

Woonomgevingplan rond Vlekken 18 en 19
De planning is dat deze rond 19 mei klaar zijn. De Co-
pernicuslaan was het meest omvangrijke gedeelte van
het werk. Daaraan kon pas begonnen worden toen de
Edisonstraat bij de Parallelweg weer open was,  om te
voorkomen dat de wijk moeilijk bereikbaar zou zijn.
Bij de Copernicuslaan moest nog de riolering vervangen
worden wat bij de andere straten van dit plan al eerder
gebeurd was. Een keer was de aangevoerde kraan niet
groot genoeg om de grote put te tillen. Bij de kruising
met de Kamerlingh Onnesstraat is nu een betere aan-
duiding van de voorrang voor de fietsstraat aangegeven
en daar is ook de rijweg versmald om een extra accent
te geven. 

Er is ook een discussie geweest over nieuwe lichtmas-
ten. Die zijn wel geplaatst in de Ampèrestraat en de Lorentzstraat, maar niet in de Voltastraat. Zij zouden ook niet op
de Copernicuslaan komen. Het argument daarvoor was dat vervanging van lichtmasten in deze hoek van de wijk pas
in 2019 gepland staat. Ons leek het beter – zeker waar er nieuwe plekken voor deze lichtmasten volgens de tekening

voorzien waren – om ze dan meteen maar te vervangen. Dat is
op het laatste moment alsnog bij de Copernicuslaan gebeurd.
Daar komen dan over een paar weken nieuwe lichtkappen voor,
want die zijn nog in bestelling.
Het grootste probleem bij dit project was het herstellen van de
fout die bij de bouw gemaakt is. De gemeente die verantwoorde-
lijk is voor het uitzetten van het bouwpeil en dat is hier te hoog in-
gesteld. Dat betekende dat er in de Copernicuslaan een stoepje
was van zo'n 60-80 cm voor de ingang van de woningen. Dat is
tegen het uitgangspunt van het bouwen namelijk dat alle wonin-
gen levensloopbestendig moeten zijn en dat wil zeggen geen
drempels bij de ingang. In de Kamerlingh Onnesstraat konden wij
dat probleem niet oplossen omdat de fietsstraat er al lag. In de
andere straten wel, al is dat in de Coperniculaan niet makkelijk
vanwege de aansluiting naar de Edisonstraat en het gedeelte
voorbij de Lorentzstraat. ➞
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Uitgerukte planten en container in
plantsoen, daags na Kingsland

Betere aanduiding voorrang bij kruising 
Copernicuslaan - Kamerlingh Onnesstraat

Hoogteverschil stoep door te hoog bouwpeil



Overige werkzaamheden
Ook de werkzaamheden aan de 40 flats van BrabantWonen gelegen aan de
Copernicuslaan 105-183 beginnen al aardig op te schieten. De planning van
de aannemer is om met Hemelvaart (25 mei) klaar te zijn, maar op dat mo-
ment zullen er naar verwachting nog zeker zaken over zijn die nog niet afge-
werkt zijn.

Bij de 91 woningen van Zayaz in de Röntgenstraat en omgeving zijn de
werkzaamheden aan de bewoonde woningen eind april begonnen. Hier en
daar is men nog bezig aan de lege woningen. De planning is dat de werk-
zaamheden duren tot in oktober van dit jaar. Dat zou betekenen dat er in die
maand oktober 2 projecten worden opgeleverd: CPO- project en dit project
van Zayaz.

Vlak voor 5 mei is de Christiaan Huygensweg bevrijd van de oude lichtmas-
ten. Dat karwei zou eigenlijk in februari / maart gebeuren, maar is in tijd wat
opgeschoven. 

Aan de Parallelweg, vlak bij de Edisonstraat, is een aannemer in opdracht
van Enexis ook rond die tijd bezig geweest met de oude gasleidingen vol te
spuiten met pur. Opgraven van die leidingen zou betekenen dat het speelter-
reintje en een deel van de bestrating weer open gebroken zouden moeten
worden.

Aan de Parallelweg vlak bij het Veemarktkwartier zijn de brievenbussen weg-
gehaald. Dat is vooraf aangekondigd en hangt samen met het feit dat het
sturen van post via TNT al jaren achtereen drastisch terugloopt.

Op het grasveldje  tegenover het pleintje Copernicuslaan is een buis ge-
plaatst. Waar die voor dient en wie die heeft geplaatst is ons niet bekend.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels, Theo Prins

 Edisonstraat 28  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl

Werken in voorbereiding
Rond oktober staan er twee
projecten gepland die dan op-
gestart moeten worden. Het
gaat om de nieuwbouw van
de eerste 44 woningen in het
Hart van Boschveld en de re-
novatie van twee flats van
BrabantWonen in de Marconi-
straat. De bewoners van die
flats hebben daarover een
brief gekregen en de bedoe-
ling is dat de werkzaamheden
daarvoor het eind van het jaar
gereed zijn. Ter voorbereiding
van de nieuwbouw in het Hart
moet het hondenuitrenveld
verplaatst worden en de
grond bouwrijp gemaakt wor-
den.

Ook zal vlak na de oplevering
van het CPO-project het
woonomgevingsplan rond dit
project uitgevoerd moeten
worden, zodat er genoeg par-
keerplaatsen voor  de BBS
blijven. 
Op pagina 9 kunt u lezen dat
de plannen rond Vlek 3 (ter-
rein voormalige basisschool)
vertraagd zijn. Dat heeft gevolgen voor de mensen uit de
sloopflat Marconistraat 4-26 en de mensen die wonen in
het eerste blok (Copernicuslaan 1-39) van Vlek 21. Im-
mers het uitgangspunt bouwen voor de sloop uit lijkt nu
moeilijker haalbaar. De meeste bewoners uit de Marconi-
straat 4-26 zijn al verhuisd en dan is het niet prettig wo-
nen in afwachting van de nieuwbouw  van BrabantWonen
in Vlek 3. 

Het is toch echt noodzakelijk dat de komende maand dui-
delijkheid komt over beide bovengenoemde projecten.

Daarover is overleg geweest tussen het OBB en de direc-
teur van BrabantWonen waarbij meerdere personen van
het OBB en BrabantWonen aanwezig waren. In dat ge-
sprek is ook gevraagd om de woningen aan van Brabant-
Wonen in Vlek 16, Oude Vlijmenseweg en omgeving, ein-
delijk aan te pakken in een renovatie. Dat is hard nodig en
in het verleden meermalen, maar toen zonder succes, ge-
vraagd. 

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma
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Waar deze buis op pleintje Coper-
nicuslaan voor dient, is onbekend

In de Marconistraat worden de twee flats rechts gerenoveerd, 
de flat in achtergrond wordt gesloopt. 



Boschveld Boent met Proper Jetje
Op 5 april de eerste boendag in 2017 waren er ruim 30 kinderen. Zij moes-
ten lang wachten op hun hesjes, prikstokken en vuilniszakken. Toen gingen
ze echt aan de slag in 3 grote groepen. Ook hielpen sommigen nog mee

met het laden van de kraakwagen. Alle namen zijn goed genoteerd, want net als vorig jaar is er voor de kinderen die
vele keren aan de actie Boschveld Boent meedoen een verrassing op het eind van het jaar. Op 17 mei gaan we weer
aan de slag en we rekenen op nog meer kinderen en begeleiders.

Boschveld boende met Proper Jetje
op 5 april
Er was regen voorspeld, maar Bosch-
veld Boent gebeurt al jaren onder een
stralende zon. Ook deze keer was er
een zwak zonnetje. De kinderen waren
op tijd en ook Proper Jetje kwam in vol
ornaat aangelopen om de kinderen te
vertellen waarom het goed was voor de
vogels, vissen en het milieu om al dat
zwerfvuil en vooral plastic op te ruimen.
Echter zij moest deze keer een lang ver-
haal vertellen, want de man van de ge-
meente, die altijd de prikstokken, hesjes
en vuilniszakken komt brengen, was
Boschveld vergeten. Daarom zit ieder-
een zonder hesje op deze foto naar Pro-
per Jetje te luisteren. Zij alleen is voor
de actie gekleed. 
De kinderen mochten van Proper Jetje
hard Boe roepen toen de wagen met de
spullen eindelijk arriveerde. Zij gingen in
drie groepen aan de slag om de wijk
weer wat schoner te maken. Er waren
deze keer wel zo'n 10 begeleiders bij de
groepen. Een groep werd op pad ge-
stuurd om de Paardskerkhofweg van alle sigarettenpeuken, papier en blikjes te ontdoen. Immers twee dagen later zou

daar het keramisch spoor geopend worden. Dat was nog
een heel karwei. Michel kwam dan ook de groep halen,
omdat de andere groepen al een tijdje terug waren. Alle
kinderen kregen ranja en een fruitstick voor hun goede in-
zet.

Samen weer voor een schone wijk op 17 mei 
Het is de laatste weken mooi weer geworden en al het
veelkleurige groen van bomen en struiken is aan het uitbot-
ten. Daar hoort een schone wijk zonder zwerfvuil bij Met de
kinderen gaan we op 17 mei weer aan de slag. Wij hopen
deze keer op net zoveel kinderen en begeleiders, want dan
kunnen we samen echt een groot stuk van de wijk onder
handen nemen. Bovendien worden weer alle namen geno-
teerd zodat we weten welke kinderen meedoen. Voor de-
genen die telkens aanwezig zijn en goed hun best doen is
er een verrassing eind van het jaar, zoals Proper Jetje ver-
teld heeft.

Kraakwagen was in april aanwezig maar niet in mei
Boschveld Boent is al bijna 20 jaar oud. In het verleden wa-
ren er zo'n 10 straatcontactpersonen die deze actie samen
met de kinderen twee keer per jaar deden. Daar kwam als
beloning dan ook een kraakwagen van de Afvalstoffen-
dienst bij (april en september). Daar konden dan bewoners
gratis hun grof vuil kwijt.
We hebben zelfs als Boschveld ooit de prijs voor de
schoonste wijk gewonnen. Dat was dan gelegen in het feit
dat het aantal kilo's illegale stort in dat jaar aanzienlijk was
afgenomen. Dat is het afgelopen jaar niet het geval on-
danks de actie in september 2015. 

Met Proper Jetje boenen de kinderen nu vijf keer per jaar
en de kraakwagen komt dan twee keer. Echter het was ook
deze keer bedroevend om te zien dat op de maandag voor

Boschveld Boent bijna bij alle ondergrondse containers illegale stort was. Veel bewoners konden klaarblijkelijk niet
wachten tot woensdag Op die dag werd toch nog 3740 kg opgehaald zo'n 500 kilo meer dan in september. Ook de kin-
deren hebben meegeholpen met het vullen van de kraakwagen.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Karin Claassen
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Niet alleen zwerfafval werd tijdens Boschveld Boent opgeruimd

3740 kilo grof afval ging in de kraakwagen



Boschveldoverleg
Elke zes weken (behalve in de zomervakantie) is er een Boschveldoverleg,
ook wel bewonersoverleg genoemd, en deze is voor alle bewoners toegan-
kelijk. Er komen diverse onderwerpen aan bod en professionals komen, in-
dien nodig, een toelichting geven of bewoners kunnen hun vragen stellen. 

Terugblik naar 3 april: Keramisch spoor, actieplan sociale visie, Buurtmonitor en politiecijfers
Kunstenares Christine Jetten vertelde heel de voorgeschiedenis van het keramisch spoor en de moeilijkheden die zij
daarbij ondervonden had. Het keramisch spoor aan de Paardskerkhofweg komt in deze Buurtkrant in woord en beeld
op verschillende plekken aan de orde.
Punten uit het actieplan van de sociale visie, dat door een voorbereidingsgroep danig was aangepast, wordt uitgebreid
besproken in het gedeelte van Wijkgericht(pagina's 10 en 11), zodat hier niet verder uitgebreid aan de orde komt.
Op de buurtmonitor Boschveld was kritiek, omdat daarin beschrijvingen staan die niet overeenstemden met de werke-
lijkheid en je kon ook uit deze teksten enig vooroordeel van de kant van de gemeente lezen. 
De politiecijfers van het eerste kwartaal gaven in het algemeen een positief beeld van dalende cijfers zoals diefstal uit
voertuigen gedaald van 28 naar 11, bedreigingen van 6 naar 2, overlast door geluidshinder van 29 naar 10, vernielin-
gen van 13 naar 1. Het aantal inbraken was wel toegenomen van 2 naar 4, maar de pogingen tot inbraak zijn afgeno-
men en er waren geen meldingen van inbraken in bergingen. Het volledige verslag is terug te vinden op
www.boschveldbeweegt.nl/documenten

Vooruitblik naar 15 mei: Functioneren BBS als
ontmoetingsplek voor de buurt en overlast Bra-
banthallen
Over het functioneren van de BBS als ontmoetings-
plek voor de buurt, waar bewonersgroepen voorrang
hebben, zijn in de afgelopen periode gesprekken ge-
voerd. Er zijn ook afspraken gemaakt en het zou ook
goed zijn als de gemeente kritisch keek naar de rol
die zij zelf bij deze ontwikkeling gespeeld heeft. Ook
komt aan de orde hoe de pluspakketten verdeeld
worden en de rol daarbij van bewoners(groepen). 
In de vorige vergadering van het Boschveldoverleg
kwam de overlast van de Masters of Hardcore in de
Brabanthallen aan de orde.  Er werd in april ook ver-
ondersteld dat het met Kingsland weer fout zou gaan.
Dat viel misschien qua geluid enigszins mee (al was
het testen van het geluid de dag daarvoor heel luid-
ruchtig), maar op zo'n festival komen de bezoekers
niet gelijktijdig aan, maar zwerven door heel de wijk
met alle gevolgen van dien. De bouw van de extra
hal bij de Brabanthallen is intussen begonnen en de
eerste grote manifestatie is al aangekondigd. 

Op deze vergadering horen we hopelijk ook wanneer de informatieavonden over Vlek 3 en het Hart van Boschveld
gaan plaatsvinden.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma
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Nieuwbouw in het Hart en op Vlek 3 veel anders dan beloofd
Er is een verschil tussen wat wordt voorgesteld als een plan in de inspraak gaat en wat er uiteindelijk uitkomt. Dat is
dan niet op grond van de inspraakreacties uit de wijk, want daar wordt met veel omhaal van woorden weinig mee ge-
daan. Het lijkt er op dat het College en ambtenaren zaken gezamenlijk veranderen als het een en ander hen of de
aannemer goed uitkomt. Zelfs als het plan al lang de gemeenteraad gepasseerd is, of misschien juist dan. Wat betreft
het Hart van Boschveld nemen we twee voorbeelden uit de reeks: de koopwoningen en de bomen van het zoge-
naamde Groene Hart van Boschveld.

Koopwoningen
In het ruimtelijk en functioneel kader Hart van Boschveld
valt op pagina 29 het volgende te lezen: 'Aan de Celsius-
straat (Vlek 3) zullen naar verwachting circa 7 woningen
in het goedkope segment (tot € 185.000) gerealiseerd
worden. De koopwoningen van het plan Paardskerkhof-
weg (locatie voormalige terrein van de Afvalstoffendienst)
en de circa 5 woningen aan de Edisonstraat (Vlek 3) zul-
len naar verwachting uitkomen in de prijsklasse tussen
globaal € 195.000 en € 250,000". In overleg is ook afge-
sproken dat bij de toewijzing van deze koopwoningen
Boschvelders voorrang zouden krijgen zoals dat ook het
geval was bij de nieuwbouw van de huurwoningen van
Zayaz en BrabantWonen.

Wat is er intussen gebeurd?
Zo'n 28 koopwoningen met name die als een haak staan
op de bebouwing van de twee flats van Zayaz aan de Co-
pernicuslaan 2-164 worden middeldure huurwoningen nul
op de meter (geschatte huurklasse € 900 tot € 1100). Dat
kan zo maar gewijzigd worden als het plan al door de ge-

meenteraad is aangenomen.
Al de bebouwing was al lang gesloopt en wij maar wach-
ten op de verkoop van de eerste trance van 44 woningen
waarvoor de omgevingsvergunning al goedgekeurd was.
Toen dat eindelijk gebeurde voor slechts 23 woningen
werd de brief niet in heel de wijk door de firma van Wan-
rooy bezorgd en daarin was ook niet duidelijk de voor-
keursregeling voor Boschvelders te lezen. Ook op de in-
loopavond van 15 december werd deze voorkeursregeling
door vertegenwoordigers van de makelaar en van de pro-
jectontwikkelaar ontkend. Boschvelders hadden zoge-
naamd eerder informatie gehad. Nou op de website was
nog weinig te zien en de brief was onduidelijk.
Wat echter veel bedenkelijker was, is dat de prijs van de
woningen in die afgelopen periode omhoog schoot. Zelfs
in het weekend voorafgaand aan de sessie in de Verkade-
fabriek schoten de prijzen nog fors omhoog. Op die avond
waarin 23 woningen te koop werden aangeboden waren
de prijzen tussen de € 257.500 en  € 354.000. Dat is dus
zo'n 60.000 - 100.000 euro duurder dan voorgespiegeld. 
➞

Ondanks afzettingen en politecontrole was er toch 
overlast van bezoekers Kingsland



Het antwoord
van vertegen-
woordigers van
van Wanrooy op
onze vragen
daarover snijdt

weinig hout, want de zogenaamde extra eisen van Wel-
stand en gemeente zijn bij vergelijking van de brochure en
eerdere presentaties nauwelijks te ontdekken. Het lijkt er
vooral op dat projectontwikkelaar van Wanrooy en make-
laar Boumij hebben zitten te wachten om het aantrekken
van de markt als argument te gebruiken om de prijzen en
daarmee hun inkomsten fors te verhogen. Juist deze prijs-
verhogingen maakten het voor een aantal Boschvelders,
die graag een van deze woningen wilden hebben, onmo-
gelijk om ook tot daadwerkelijke koop over te gaan. Dat is
dan zuur als zij juist als Boschvelders al jaren de overlast
van de herstructurering, en wat daaraan vooraf ging, heb-
ben meegemaakt.
Dat het vooral om meer geld te doen was blijkt uit het feit
dat de 21 woningen die twee maanden later in de verkoop
gingen voor drie vergelijkbare typen een prijsverhoging
kenden van € 15.000 (voor de 'goedkoopste') € 10.000
en € 5.000.
Gemeente desgevraagd mompelt dan dat dit marktwer-
king is, maar intussen vangen ze mogelijk ook meer geld
voor de grondprijs en dat ze fors afwijken van wat aan de
wijk gepresenteerd is, lijkt ze klaarblijkelijk een worst te
wezen.  
Dat is nog niet alles. In een notitie van het College over
de te bouwen woningen komen de woningen in Vlek 3 in-
eens in de duurste klasse te liggen en van de eerdere om-
schrijving van dit plan in Vlek 3 klopt weinig meer.

Bomen
In de afgelopen jaren is er ondanks een bomenplan in het
Wijkplan en ons pleidooi voor het invoeren van het bo-
menbeleidsplan zeer slordig met onze ook waardevolle
bomen omgegaan. Je hoeft maar te bladeren in de Buurt-
kranten van de afgelopen jaren en je komt dat onderwerp
regelmatig tegen. Je hoopt dan dat het na alle beloften tot
beterschap met het Groene Hart van Boschveld beter
gaat. Echter je komt bedrogen uit als je beziet wat er bij-
voorbeeld tot nu toe met de het Hart van Boschveld en in
het bijzonder de Paardskerkhofweg gedaan is.

In dat boekwerk ruimtelijk en functioneel kader (RFK)
staat op pagina 38 een mooi kaartje waarin nieuwe, be-
staande en te verwijderen bomen ingetekend staan. Je
schrikt al als je telt hoeveel zeer waardevolle bomen voor
het plan van Vlek 3 moeten verdwijnen. De bomen in de
tuin van de pastorie worden gekenschetst als minder
waardevol, maar dan moeten de ontwerpers vast niet
goed gekeken hebben als ik de bomen, waarop ik dage-
lijks uitkijk, vergelijk met bomen die zij wel als waardevol
of zeer waardevol waarderen.
Op de Paardskerkhofweg, langs het hek van het terrein
van de Afvalstoffendienst, staan zes waardevolle bomen
op de kaart deels vlak bij de nieuw te bouwen huizen
grenzend aan het gasstation. Als het plan eenmaal is aan-
genomen krijgen wij te horen dat drie van de waardevolle
bomen weg moeten. Ze stonden op de kaart niet als te
verwijderen bomen omwille van het bouwplan, wat voor
drie bomen aan de andere kant van het terrein wél het ge-
val was. Een duidelijk geval van een misleidende teke-
ning. Daarna worden de overblijvende drie bomen bij het
verwijderen en aanleggen van kabels en leidingen weinig
beschermd (op de door ons gemaakte foto's reageren de
bomendeskundigen van de gemeente dat het geen kwaad
kan) en vervolgens gaat bij de eerste goede storm een
van de drie bomen tegen de vlakte. 

In het boek wordt gesproken over de Paardskerkhofweg
als een laan (plaatje pagina 34 aanplant nieuwe bomen
tot 'laan'). Als dan in het ontwerp aan de kant van de be-
drijven weinig bomen getekend worden en die komen dan
bovendien nog in een bestrating terwijl ze aan de andere
kant bij de woningen veel betere groeikansen krijgen, dan
doet de ontwerper niets met onze opmerkingen daarover.
Wij krijgen dan tijdens de uitvoering het bomenplan met
de vraag of wij het met de keuze van de boomsoorten
eens zijn. In onze reactie vermelden wij tot twee keer toe
dat wij geconstateerd hebben dat er in de uitvoering min-
der plantgaten zijn dan bomen getekend. Daar wordt ech-
ter niets mee gedaan en dan wordt ons na het planten ge-
vraagd of we ook ergens nog een plek hebben voor de
bomen die te veel door de gemeente besteld zijn. Die
plekken hebben we in eerdere reactie al aangegeven en
daar hebben we nog weinig van gezien. 
Je kunt niets anders dan constateren dat er binnen de ge-
meente ontstellend langs elkaar wordt heen gewerkt, dat
er van achter een bureau wordt getekend zonder rekening
te houden of te kijken op de feitelijke situatie. Op grond
van deze ervaringen moet je helaas concluderen dat het
College en haar ambtenaren klaarblijkelijk vrij staat om
plannen te presenteren en te laten goedkeuren en zich
vervolgens daar niet aan te houden. Als een burger een
dag te laat reageert, is zijn bezwaar ongegrond en als het
wel binnen de termijn gebeurt dan houden we toch vast
aan het gepresenteerde plan om vervolgens  daar naar ei-
gen believen van af te wijken.
Quod licet Iovi, non licet bovi. Wat het College mag doen,
is aan de burger niet toegestaan (vrije vertaling).

Tekst: Kees Heemskerk
Illustraties: RFK Hart van Boschveld (gemeente)
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Plaatje uit RFK over bomen in Boschveld



				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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Open Dag bij de Makers in het BAC
Wat gebeurt er toch allemaal achter het station, tussen de Parallelweg en de vernieuwde Paardskerkhofweg?
Op die plek zit het BAC, een verzameling van makers, bedenkers, am-
bachtslui, creatievelingen die met elkaar en ieder op hun eigen manier
producten en diensten leveren. Je vindt er onder andere kostuumontwer-
pers, theatervormgevers, een vilt- en een leeratelier. Er worden lijsten en
vitrines gemaakt, tassen en meubels op maat. Er is een Sign studio, een
smederij en een restauratie-atelier. En wist je dat de grote opblaasbare
Badeenden die overal ter wereld opduiken ook hier gemaakt worden? 
De makers van het BAC vinden het belangrijk dat er in een stad als Den
Bosch een plek als deze is, waar de ruimte is om niet alleen dingen te
bedenken, maar om ze ook uit te voeren. 
De open dag in april vorig jaar was een groot succes. Daarom willen de
makers van het BAC ook dit jaar hun ateliers een aantal keren openstel-
len voor iedereen, om te beginnen op zaterdag 10 juni aanstaande van
11.30 tot 16.30 uur. Een goede gelegenheid om kennis te maken met de
makers van het BAC!
Naast heel veel meer worden er gratis passe-partouts gesneden en komt er weer een tweedehands kleding en
schoenenverkoop van Black&Blond. Ook is er een open podium met muziek van jong talent.
BAC, Parallelweg 30
www.boschveldambachtcentrum.nl
Tekst: Erik van Dongen 
Foto: BAC 

Kom 10 juni kijken bij het Boschveld
Ambacht Centrum



De Fietswerkplaats, een plek voor iedereen
We zijn het achtste jaar ingegaan met de fietswerkplaats in de garages aan de Kelvinstraat. Die zijn door BrabantWo-
nen beschikbaar gesteld. Daarvoor waren we al ongeveer 5 jaar eerder bezig kinderen van 9 tot 12 jaar te leren fietsen
repareren.

Veel gebeurd in die jaren!
Meer dan 1000 mensen, van allerlei
kleuren, bezochten de fietswerkplaats.
Vrouwen, kinderen, bewoners alle-
maal om te leren fietsen of fietsen le-
ren te repareren. Maar vooral om el-
kaar te ontmoeten, om elkaar te hel-
pen, om lief en leed te delen; overal
over te praten, geloof, politiek zoals
verkiezingen, opvoeding. We kwamen
aan bod op NPO2 bij het programma
Geloof, Hoop en Liefde op 9 maart
jongstleden.
Van september 2015 tot september
2016  heetten we 241 vluchtelingen
welkom. Zij kregen fietsles, met ver-
keersregels en de praktijk door de
stad, een examen met een knipoog en
dan een certificaat. Daarmee konden
ze een fiets krijgen waaraan ze ook
wat  leerden repareren. Dit deden we
met veel mensen uit de stad samen
van bijvoorbeeld culturele organisaties
zoals Boulevard Festival, Bosch Para-
de, Makershuis, en de Stadscolum-
nist. 'Wij gaan fietsen' noemen we
deze groep. We kregen mensen uit
veel verschillende landen, Irak, Syrië,
Afghanistan, Eritrea, Congo, Irak, Per-
zië/Iran, Benin, Rwanda, Koerden.
Voertaal is natuurlijk Nederlands. Toch
hielpen veel medewerkers van de
fietswerkplaats deze mensen soms op gang in hun eigen taal, want er zijn zoveel kleuren en talen. Ook hielpen we hen
met allerlei vragen.

Doorgaan
De noodopvang in Rosmalen werd gesloten, maar we zijn
doorgegaan. Natuurlijk ‘gewoon’ voor iedereen uit Bosch-
veld en omgeving. Tegelijk stroomden nieuwkomers in de
stad in, ook door gezinsherenigingen. Veel mensen wo-
nen nu in Boschveld, maar door de tamtam ook uit Den
Bosch en omgeving, komen vooral bij ons. Voor fietsles-

sen en fietsen na een behaald certificaat. Dat nadert al de
honderd. Vrouwen, ook veel kinderen die nog moeten be-
ginnen met fietsen, mannen. Met vereende kracht van Sa-
kina, Jeannette en Feisa krijgen zij les.
Nu zijn we een samenwerking aangegaan met Vluchtelin-
genwerk. Michael verwijst de nieuwkomers, die bij vluch-
telingenwerk komen, door naar ons en geeft folders in hun

eigen taal.
Als je alles bij elkaar optelt zijn er nu al 240 mensen
die vorig jaar les hebben gehad. Dit jaar zitten we al
weer op 100 mensen. Als je daarbij ook de bewoners
uit eigen omgeving optelt die in het verleden (nu uiter-
aard ook nog) bij ons hebben leren fietsen (ongeveer
120,  vooral vrouwen, en 20 jongeren via KW1C) dan
naderen we de 500 mensen die leerden fietsen vanuit
de Fietswerkplaats.

Fietsen repareren
Veel fietsen worden gerepareerd zodat de gecertifi-
ceerden ook fietsen kunnen ontvangen. Dat doet Wil-
lem van Engelen met zijn team op donderdag in het
Cementrum. Daar zijn de fietsen terecht gekomen na
de inzamelingsactie georganiseerd door 'Wij gaan fiet-
sen' in de Sint Jan, samen met MIVA, kerkbestuur en
de bisschop.
Ahmad Naïm Motlagh coordineert de fietswerkplaats
en krijgt uiteraard hulp van alle medewerk(st)ers in de
fietswerkplaats.

De liefde die vanuit ieders hart spreekt……!! Dat
maakt dit allemaal mogelijk, als één grote familie.
We zullen doorgaan!

Tekst: Ton Joore
Foto's Ton Joore, Alfred Heeroma
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De Fietswerkplaats is maandag tot en met woensdag
open


