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Kijkdag bij
Het Atelier

Op 1 november moch-
ten de ouders van de
leerlingen van Basis-
school ’t Boschveld in
de units komen kijken
naar de activiteiten. In
de week ervoor hebben
de kinderen in Het Ate-
lier hard gewerkt aan
allerlei werkstukjes die
buiten de unit en in de
hal tentoongesteld wer-
den. 

Anass en Jama vertel-
den dat ze hard gewerkt
hadden om leuke din-
gen te maken. Anass
heeft een appel ge-
maakt waar een worm
uit komt piepen en
daarachter staat een
kunstig bouwwerk, ge-
maakt van spaghetti en
marshmallows. Zo'n
sliert spaghetti breekt
gauw, dus moest Anass
goed uitkijken. 

Jama vertelde dat hij
om een fles natte kran-
tensnippers had ge-
plakt, die had gedroogd
en beschilderd zodat er
een monster ontstond.
Op de foto houdt hij het
met terechte trots vast
zodat het werk goed te
zien is. “We zijn in Het
Atelier bezig met onze
handen om leuke din-
gen te maken,” zeiden
de jongens. En zo is
het. ●

Tekst en foto: Michael Bögels

Anass en Jama bij hun werkstukjes
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We zijn heel blij nu
In de rubriek 'Bewoner van Boschveld aan het woord' een gesprek met
Maysoun Albirout en Ranim Sakbani, moeder en dochter. Het wordt een bij-
zonder gesprek, want Maysoun, de moeder van Ranim, spreekt namelijk
géén woord Nederlands. Haar dochter daarentegen juist heel goed. Ze zijn
een paar jaar geleden gevlucht uit Syrië en zijn blij dat ze nu in een veilig
land wonen.

We staan bij het pand van de WereldKeuken te wachten op Sakina voor een
gesprek met moeder en dochter. Het gesprek zouden we samen met Sakina
voeren in de WereldKeuken, maar dat gaat niet door. Nee, we gaan met Sa-
kina naar het appartement van de familie. "Dat voelt prettiger voor hen", zegt
Sakina. We worden verwelkomd door een jongeman, die wat later blijkt op
visite is. In de woonkamer zitten Ranim en Maysoun keurig naast elkaar op
de bank in afwachting van het gesprek. Gelukkig spreekt Ranim prima onze
taal. Ze vinden het leuk om in de Buurtkrant te komen. Even later komt een
oudere man binnen en gaat ook op de bank zitten. Het is Mahmoud, de va-
der van Ranim. Hij spreekt ook geen Nederlands. Dat wordt een spannend
half uurtje voor ons. De familie woont al zo'n twee jaar in Boschveld, daar-
voor een poos in een AZC in Venlo. Ze wilden eigenlijk graag naar Utrecht,
maar dat lukte niet. Vader, moeder en dochter zijn met z'n drieën gevlucht uit
Syrië. Ze woonden in een mooi appartement in Damascus. Hun huis is totaal
verwoest door een bombardement.

Fotograferen
In Damascus werkte Maysoun bij Buitenlandse Zaken, in haar vrije tijd was
ze fotografe. "Ze maakte portretfoto's en bruiloftfoto's", zegt haar dochter.
Maysoun knikt, want ze kan ons wel verstaan. Ze mist het fotograferen,
maar dat gaat ze zeker weer oppakken. Ranim is studente op het Koning
Willem 1 College. Het is haar laatste jaar. Volgend jaar wil ze naar de film-
academie in Amsterdam. Net als haar moeder houdt ze ook van fotografe-
ren. Ze maakt nu veel natuurfoto’s. "Ik wil straks graag in Amsterdam gaan
wonen, tenminste als ik woonruimte kan vinden. Ik vind Amsterdam een leu-
ke stad. Nu kom ik er af en toe ook met vriendinnen."

Veel geweld gezien
Sakina vraagt aan Maysoun of ze iets over hun vluchtverhaal wil vertellen.
Maysoun knikt ja en begint over de nare belevenis, wel in het Arabisch. De
familie heeft nogal wat geweld gezien in Damascus met veel bombardemen-
ten en veel doden. Op een dag werd de school van haar dochter gebombar-
deerd terwijl zij in de klas zat. Gelukkig bleef ze ongedeerd. De vader van
Mahmoud – die ook nog is ontvoerd in Syrië – loopt de kamer uit en komt
even later terug met een iPad en laat ons foto's zien van hun verwoeste ap-
partement. Voor ons zijn de nare beelden herkenbaar van TV.  
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Moeder Maysoun en dochter Ranim zijn gevlucht uit Syrië



Met z'n drieën zijn ze gevlucht uit Syrië naar Turkije en
van daaruit in een opblaasboot de zee overgestoken op
weg naar een Grieks eiland. Het laatste stuk zwemmen
naar de kust op weg naar de vrijheid. Ze hebben zeven
landen doorkruist om eindelijk ons land te bereiken. 

Toekomst opbouwen
Maysoun houdt heeft een dagboek bijgehouden om de
barre overlevingstocht te beschrijven. Dat helpt haar om
het een plek te geven. Ze hebben nog familie in Syrië
waar ze regelmatig contact mee hebben. Het gaat geluk-
kig wat beter, maar terug willen ze niet meer. "We zijn
heel blij nu. Nee, we willen hier een nieuwe toekomst op-

bouwen. Ranim
in Amsterdam.
Ik wil later films
maken." May-
soun is al actief
bij de Wereld-
Keuken. Sakina is blij met haar, want ze maakt heerlijke
salades. Maysoun is intussen ook begonnen met Neder-
landse les. En straks wil ze graag weer gaan fotograferen
én misschien zelf een eethuisje beginnen. Wat een bijzon-
dere mensen!  ●

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Stoelyoga voor ouderen in de Westhoek
Ilse Staps uit het Veemartkwartier is
yogadocente. Op verschillende
plekken in de stad geeft ze yoga,
ook thuis op zolder. Ze gaat per 11
januari volgend jaar in de Westhoek
stoelyoga aanbieden, specifiek voor
ouderen in de wijk. Bij de Westhoek
is haar plan met enthousiasme ont-
vangen, nu nog de ouderen in
Boschveld. Maar dat gaat vast luk-
ken. Stoelyoga is goed voor li-
chaam en geest, zeker in ons tijds-
gewricht.

In haar gezellige huis, waar haar
dochtertje en de zwarte poes heen
en weer lopen, vertelt Ilse over haar
plan. Maar eerst willen Michael en
ik graag weten wat stoelyoga pre-
cies is, want we zijn beide leken op
dit gebied. Ilse moet lachen, ze
snapt het. "Dat is yoga op, met en
naast de stoel. Het is niet alleen op
een stoel zitten, maar de stoel ge-
bruiken bij bijvoorbeeld een balans-
oefening of als steuntje of als rust-
punt. Vooral voor mensen die niet
goed meer op hun hurken kunnen
zitten of op hun knieën omhoog
kunnen komen, maar toch de voor-
delen van yoga willen ervaren.  Ik
ben van de niet-ingewikkelde hou-
dingen, bouw het heel rustig op.
Het moet voor iedereen goed te
volgen zijn en vooral heel laag-
drempelig. Yoga maakt rustig.
Daarbij vind ik het sociale aspect
ook belangrijk. Na afloop gezamenlijk koffie of thee drin-
ken en wat napraten. Dat doe ik nu ook" Dat klinkt best
goed én ook uitnodigend, vinden wij als leken.  

Bewegen is goed
Ilse is enthousiast over de Westhoek. "Het is een leuk
centrum waar ouderen allerlei activiteiten doen. Het lijkt
me een prima ruimte om stoelyoga te geven. De beheer-
der zorgt ervoor dat de ruimte leeg is op de donderdag-
ochtend. Dan kan ik om half tien aan de slag met hopelijk
een aantal ouderen uit de wijk. De Van Neijnselgroep, die
de Westhoek beheert, ziet mijn plan wel zitten. Ze gaan er
ook aandacht aan besteden, temeer bewegen heel goed
is voor ouderen." Hoeveel ouderen er wonen in Boschveld
weet Ilse niet. "Nee, ik heb geen doelgroeponderzoek ge-
daan." Geen probleem, er zijn er vast genoeg om yoga te
gaan volgen.

Betere balans
Waar komt jouw liefde voor yoga vandaan? "Ik doe al heel
lang aan yoga. Dan weer wel, dan weer niet. Ik kwam te-

recht bij de integrale yoga, daar kwam ik iets tegen dat mij
paste. Later heb ik een opleiding tot yogadocente ge-
volgd. Bij mij helpt yoga om rustig te worden, een betere
balans te vinden. Zo ben ik bewuster gaan leven. Niet
mee doen aan de ratrace van meer, meer, meer. In deze
tijd wordt de mens enorm getriggerd, bijna niemand staat
meer even stil. Zelfs mijn dochtertje krijgt af en toe yoga
op de BBS." 'Hoofd oplossen' noemt haar dochter dat.
Wat is dat? "Dat is iets in je hoofd oplossen, rustig wor-
den. Dat vind ik fijn", zegt haar dochtertje. Ilse wordt heel
blij van yoga geven, maar ze heeft nog wel een droom. Ze
wil graag in het Boschveld winkelcentrum eens een yoga-
centrum openen. Dan lijkt stoelyoga voor ouderen in de
Westhoek een mooie start in de wijk! ●

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Info: vanaf 11 januari 2018 iedere donderdag van 09.30
tot 10.30 uur in de Westhoek. Kosten 5 euro per keer.
Wil je meer weten over dan kun je een e-mail sturen
naar Ilse: ilse@gaiayoga.nl  of kijk op haar websi-
te:www.gaiayoga.nl

Ilse Staps gaat vanaf januari stoelyoga geven aan ouderen



Meer dan vijfhonderd vluchtelingen leren
fietsen in Boschveld

"Mijn wereld is meteen een stuk groter geworden"

"In Syrië had ik nog nooit gefietst," vertelt Renna, één van
de ruim vijfhonderd vluchtelingen die de afgelopen twee
jaar in Boschveld hun fietsdiploma hebben gehaald. "Dat
heb ik hier bij de fietswerkplaats aan de Kelvinstraat ge-
leerd, net als mijn vijf kinderen. Ik ga nu overal op de fiets
naartoe. Mijn wereld is meteen een stuk groter geworden.
Fietsen is een goede manier om te integreren."

Sakina Lyarnazi stond zo'n acht jaar geleden mee aan de
wieg van de fietswerkplaats en geeft nieuwkomers fiets-
les. "Het gaat niet alleen om het leren fietsen, maar ook
om de verkeersregels onder de knie te krijgen. Dat doen
we met theorie, maar vooral in de praktijk. Dan staan we
bijvoorbeeld stil bij een kruising en leg ik uit wat je het
best kunt doen."

Mijn angst kwijt
Farah heeft wéér fietsen geleerd. "Na mijn vlucht uit Syrië
en net vijf maanden in Nederland heb ik een flink ongeluk
meegemaakt. Mijn man, kinderen en ik leerden onszelf
fietsen, maar snapten eigenlijk niet veel van de Neder-
landse verkeersregels. Ik reed toen een keer op een ro-
tonde tegen het verkeer in en botste op een auto. Met een
breuk in mijn ruggenwervel lag ik vijf dagen in het zieken-
huis en daarna thuis drie maanden plat. Ik durfde niet
meer te fietsen. Ik hoorde via via van de fietswerkplaats
en daar kreeg ik fietsles van Sakina die mij over mijn
angst heen heeft geholpen. Vorige week ben ik geslaagd.
Het fietsen gaat heel goed, ik fiets naar mijn werk, haal de
kinderen op en ga vaker ergens naartoe. In de tijd dat ik
alles te voet deed, kwam ik tijd te kort."

Net zo lang door
Ton Joore, die de fietswerkplaats ooit begon, en Sakina
Lyarnazi geven al zo'n vijf jaar fietsles. De laatste jaren
zijn daar Jeannette van Lier en Faisa Alim bijgekomen.

"Met z'n vieren hebben we in al die jaren zo'n zevenhon-
derdvijftig mannen, vrouwen, kinderen en jongeren fietsen
geleerd en verkeersregels bijgebracht," legt Sakina uit.
"Vluchtelingen en andere bewoners uit Boschveld en de
directe omgeving. Daar zijn we trots op. De ene deelne-
mer leert sneller dan de andere. We gaan net zo lang
door tot iemand slaagt. We hebben pas één keer meege-
maakt dat iemand het niet haalde omdat elk talent voor
fietsen ontbrak."

Een fiets klaar
"De fietswerkplaats is ook een plek om fietsen te leren re-
pareren," verduidelijkt Ton. "In al die jaren zijn er duizen-
den fietsen opgeknapt. Daar hebben Ahmad Naim Mot-
lagh en Willem van Engelen, als fietsenmakers, een be-
langrijk steentje aan bijgedragen. Zij verhelpen samen
met de fietseigenaren de mankementen aan de fiets. Voor
de fietsles hebben we voor iedereen een standaardpak-
ket. Een aantal weken of langer fietsen en verkeersregels
leren. Daarna kijken we of iemand zover is om examen te
doen. Dan volgt het fietsdiploma en twee weken later
staat een fiets klaar."

Als kartrekker
"En weet je wat zo mooi is aan de fietsles aan de Kelvin-
straat," zegt Sakina tot slot. "Het is vaak het begin van
meedoen aan allerlei andere activiteiten. Bijvoorbeeld Fa-
rah en Renna zijn al bij de NaaiMeetup wezen kijken. Ook
zie je mannen en vrouwen die hier fietsen hebben geleerd
later terug als vrijwilliger bij bestaande of als kartrekker bij
nieuwe initiatieven. Zo doen wij dat hier in Boschveld.
Stap voor stap, zonder onnodige drempels en met een
groot hart." ●

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Sakina (rechts op de foto) geeft aanwijzingen tijdens de fietsles bij de fietswerkplaats in Boschveld. 
Collega Faisa (links) kijkt toe.



Wijk- en dorpsbudget
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft sinds dit jaar de BIG (Bewoners Initia-
tief Geld)-regeling veranderd. Een regeling voor financiële ondersteuning
van initiatieven van bewoners. Bij het vernieuwde wijk- en dorpsbudget is er
een apart budget alleen voor Boschveld, het is bedoeld voor sociale activiteiten, fysieke zaken en de veiligheid in de
omgeving. 

Zo heeft Wijk- en dorpsbudget afgelopen jaar bijgedragen aan het Zomerfeest, de Bu-
rendag, het Halloweenfeest, de voorstelling Familie Boschveld, de Boschveldtuin en nog
veel. 

Maar bewoners van Boschveld kunnen
deze subsidie ook besteden voor een
speelplek, verkeersdrempel of zelfs
voor voorlichting over een onderwerp
wat leeft in de wijk. 

Werkwijze
Via de website van de gemeente
(www.s-hertogenbosch.nl) kijkt u bij het
onderdeel Inwoner en subonderdeel
Subsidie. Dan komt u vanzelf op de al-
gemene pagina van het Wijk- en dorps-
budget.
Op deze pagina staat meer informatie wat de regeling inhoudt en kunt
u ook met uw DIGID het digitale aanvraagformulier invullen. Mocht u
daar niet uitkomen kunt u bij het Wijkplein of bij de Copernikkel hulp
krijgen om u te helpen met de aanvraag. 

Bewonersadviesgroep
Als u de aanvraag heeft gedaan wordt de aanvraag doorgestuurd
naar de bewonersadviesgroep. Deze komt iedere eerste maandag
van de maand bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Daarna ad-
viseren ze de wijkmanager dan dezelfde dag nog met hun bevindin-
gen. Natuurlijk zijn er wel een paar regels waaraan de aanvragen
moeten voldoen, zo moet er een waterdichte begroting ingediend zijn,
is eten en drinken maar beperkt op te voeren. We zien daarnaast
graag een verslagje over de activiteit in de buurtkrant Boschveld.  ●

Tekst: Raymond Wynia
Foto / afbeelding: Olaf Smit / Gemeente

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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De bewonersadviesgroep: Raymond, Ton, Lucas, Leidi en Ben. Op de foto ontbreekt Liesbeth Blitz
(zie aparte foto)



Wijksteunpunt de Westhoek: Uit en Thuis in
uw eigen wijk

Zomaar een praatje met mensen uit de
buurt, meedoen aan de vele activiteiten:
u bent van harte welkom bij Wijksteun-
punt De Westhoek.  De Westhoek is er
voor de actieve senioren in de wijk
Boschveld, maar ook voor vrijwilligers:
enthousiaste buurtbewoners die iets wil-
len betekenen voor anderen. De vrijwilli-
gers zorgen voor leuke activiteiten. Van
Neynsel ondersteunt hen daarbij.

NIEUW: Woonkamer
Op 12 september hebben we tijdens een
brainstormsessie, met diverse wijkbewo-
ners en professionals uit Boschveld, on-
derzocht of er behoefte is aan een huiskamer met dagbe-
steding. Het antwoord was ja. Met dat positieve resultaat
zijn we met een kleine groep aan de slag gegaan. 

Vanaf 28 november kunnen senioren uit Boschveld en vrij-
willigers iedere dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht in
een gezellige, informele huiskamer. Omdat we bij de start
natuurlijk niet precies weten wat u graag wilt doen hebben
we een alvast klein programmaatje samengesteld. Vervol-
gens bekijken we samen de wensen en de behoeften. 

Iedere twee weken organiseren wij bij De Westhoek een
vragenuurtje. Daar kunt u terecht met al uw vragen aan
professionals uit de wijk Boschveld: MEE, Divers, Politie
Inbraakpreventie, GGZ Voedingsdeskundige, Kennis- en
behandelcentrum Van Neynsel, Wijkverpleegkundige,
GGD Sport, Buurtvrouwen, Buurtteam. U bent van harte
welkom, ook bij de andere activiteiten:

28 november: Opening huiskamer kennismaking
Vragenuurtje, van 10.00 tot 11.00 uur
Lunch van 12.00 tot 13.00 uur

5 december: Herinneringen aan Sinterklaasfeest 
Lunch van 12.00 tot 13.00 uur

12 december: Kerstboom opzetten
Vragenuurtje van 10.00 tot 11.00 uur
Lunch van 12.00 tot 13.00 uur

19 december: Kerstverhaal voorlezen door wijkbewo-
ner
Lunch van 12.00 tot 13.00 uur

Info
Meer weten? Heeft u zelf ideeën, wilt u iets organiseren?
Kom langs, bel of mail en maak kennis. 
De Westhoek, Van Leeuwenhoekstraat 2, ’s-Hertogen-
bosch, Telefoon: 073 -  822 8000 of 
email: steunpunt.westhoek@home.nl.   ●

Tekst: Ron Hanegraaf 
Foto: Léonce van Leeuwen

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Bewoners en vrijwilligers tijdens een lunch bij De Westhoek.

Familie Boschveld
In de Buurtkrant van september stond een aankondiging
van een nieuwe muziek- en theatervoorstelling die als titel
heeft gekregen Familie Boschveld. Dit als een soort ver-
volg op de 'Held van Boschveld' van vorig jaar. Aan deze
productie is de afgelopen maanden hard  gewerkt.
Naar aanleiding van interviews met verschillende Bosch-
veld-bewoners zijn vele verhalen opgetekend. Delen van
deze verhalen rond het onderwerp 'familie' worden ver-
werkt in het script van de voorstelling 'Familie Boschveld'.
Prachtige herinneringen, hilarische anekdotes, troosteloze
situaties en liefdevolle betogen. 
Vaak lief en zacht, maar soms ook rauw en koud op je
dak. Altijd eerlijk en openhartig.

Tien Theaterstudenten van het KW1 College zijn druk met
dit materiaal aan de slag gegaan om de verhalen zo goed
mogelijk over te kunnen brengen tijdens de voorstelling op
18 en 19 januari.

De muzikanten van De Boschveldband zullen ook deze
keer weer een belangrijke rol spelen en er wordt al druk
gerepeteerd om te zorgen voor een prachtige muzikale
omlijsting van de avond. 
Het speciaal voor deze gelegenheid in het leven geroepen
Boschveldkoortje maakt grote vorderingen. Er wordt met
heel veel plezier en overgave gezongen tijdens de Klup
Up Vip zangworkshop op woensdagavond in de BBS. 

De dames van de Naai-
meetup gaan onder bezie-
lende leiding van Leidi
Haaijer aan de slag om de
koorleden mooi aan te kle-
den en Maakplaats 073 gaat
aan de slag met printplaat-
jes om de kleding te voor-
zien van speciale verlich-
ting.
Er zullen hapjes zijn van de
Wereldkeuken. En de hap-
jes van de Wereldkeuken,
dat is eigenlijk al reden genoeg om 18 en 19 januari stevig
te verankeren in de agenda's!

Een lichtjesroute door de wijk, vol met muziek en theater. 
We hopen u allemaal te kunnen verwelkomen om met el-
kaar op een koude winteravond toch een hele warme
avond te beleven! *

Wanneer: 18 en 19 januari 2018
Startpunt: Copernikkel, Copernicuslaan 308
Aanvang: 19.00 uur (geschatte eindtijd: 20.30 - 21.00)
Gratis toegang
* Een deel van de avond speelt zich buiten af, dus trek
een warme jas aan!  ●
Tekst: Janneke Franke
Foto: Michael Bögels (archieffoto 'Held van Boschveld')



  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

Ouderkamer Plus
In de laatste maan-
den van 2017 orga-
niseerden opvoed-
ondersteuning en
het wijkwerk van
Welzijn Divers een
aantal Ouderkamer-
bijeenkomsten voor
ouders uit de wijk.
Aan de hand van
gesprekken met
een aantal moeders
waren de onderwer-
pen van de bijeen-
komsten bepaald.
We hebben het ge-
had over cyberpesten, financiële potjes en voorzieningen, het opvoeden van je
kind in twee culturen en verschillende soorten hulpverlening.

In november en december hebben we nog enkele zaken op de planning staan.
Maandag 27 november gaat het over Voeding. Van 09.00 tot 11.00 uur zal het

gesprek gaan over eten, drinken en wat gezond is. Wat kun je wel geven aan je
kind? Wat kun je beter laten?

Donderdag 14 december hebben het over de (Verkeers)Veiligheid in de wijk.
Wat kan er beter? Waar voel je je niet veilig bij? Wat zien jullie fout gaan in de
wijk?

We gaan het ook nog hebben over het opvoeden als alleenstaande ouder.
Hier moet nog een datum voor geprikt worden. Daar gaat het vooral over de
moeilijkheden van het alleen opvoeden, uitwisselen van ervaringen en het krijgen
van tips.

Uit de eerdere bijeenkomsten zijn ook al vervolgonderwerpen gekomen. We wil-
len het graag een keer hebben over hoe je je Geloof combineert met het opvoe-
den van je kind in Nederland. 
En in het algemeen wat het betekent om je kind op te voeden in Nederland.
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op. Iedereen is welkom!   ●

Tekst en foto: Michel Lensen
Wijkwerk Welzijn Divers
06 - 5478 4859 / m.lensen@divers.nl 

Even Voorstellen
John Wildenberg, de nieuwe

maatschappelijk werker in buurt-
team Boschveld 

Hallo Allemaal! 
Ik ben de nieuwe algemeen maat-
schappelijk werker in Boschveld,
Deuteren en Paleiskwartier. Ik volg
Yuri Beset op die een nieuw uitda-
ging heeft gevonden.

Ik wil mij graag alvast op deze ma-
nier aan jullie voorstellen. Ik ben
John Wildenberg, 30 jaar oud. Ik
woon in Eindhoven. Ik ben ge-
trouwd en heb één dochter.  

Ik ben sinds 1 oktober opnieuw in
dienst bij Juvans. Ik heb al eerder
gewerkt als maatschappelijk wer-
ker bij Juvans in andere delen van
Den Bosch en nu dus sinds 1 okto-
ber samen met mijn collega van
Juvans, Laurette Pinxt, in de wij-
ken Boschveld, Deuteren en Pa-
leiskwartier. Ook maak ik onder-
deel uit van het buurtteam met
mijn collega's van MEE en Divers. 

Als je ondersteuning nodig hebt bij
het omgaan met problemen, uitda-
gingen en kansen in het dagelijkse
leven, bijvoorbeeld op het gebied
van relaties, financiën, gezondheid
of bij de verwerking van ingrijpen-
de gebeurtenissen, neem dan ge-
rust contact met mij of mijn collega
op.

Je kunt daarvoor langskomen bij
het Wijkplein van Boschveld aan
de Zernikestraat 2 of bellen naar
het nummer van Juvans 
073 - 644 4244  ●

Tekst en foto: John Wildenberg

Zernikestraat 2

☎ 073 - 822 5380

www.divers.nl

7

Spreekuren Wijkplein
Organisatie

Bureau Sociale
Raadslieden

Medewerker

Maaike de Ruijter

Dag

Maandag

Tijd

09.00 - 10.30

Mantelzorg

MEE

Juvans

Divers Vrijwillige
Thuishulp (VTH)

Claudia ten Hove

Tessa Tomasini

Dinsdag

Dinsdag

Laurette Pinxt /
John Wildenberg

Wim Huiskamp / 
Marian  Tuerlings

Woensdag

Donderdag

13.00 - 14.00

13.00 - 15.00

10.00 - 12.00

11.00 - 12.00

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 van de Wiel Donderdag 11.00 - 12.00

De ouderkamer in de BBS



In Memoriam: Ramon Raghoebier
24 september 1954 - 26 oktober 2017

Eén van de meest kleurrijke bewo-
ners van Boschveld  is niet meer in
ons midden.

Ramon hebben we leren kennen als
een zeer sociaal mens.
Hij was een graag geziene deelne-
mer van 'Boodschappendienst
Boschveld'

Ramon heeft graag en lekker ge-
kookt voor bewoners op de Wijk-
plaats: zijn Roti was beroemd!

Hij was een creatief mens en menig
persoon verblijdde hij met zijn bijzon-
dere kunstwerkjes gemaakt van cd's
met prachtige glitters in diverse pa-
tronen.

Hij had een heel speciale humor en
we zullen zijn pretogen niet vergeten.
De laatste jaren was hij ook een trou-
we bezoeker van de Copernikkel. 
Samen met hem zou ik een wekelijkse bijeenkomst gaan organiseren voor bewoners die wellicht alleen en/of eenzaam
zijn.
Echt iets voor Ramon.

Dag Ramon, we missen je!

Namens Wijkplein Boschveld en Copernikkel,
Lucia Bijvank

In Memoriam: Betty van den Berg
13 juli 1963 - 2 november 2017

Wat doe je als iemand die je gekend hebt besluit uit het leven
te stappen.
Schrik, verdriet, boosheid en uiteindelijk moet je haar keuze
wel respecteren en gun je haar rust.

Betty herinner ik me als iemand die graag iets wilde beteke-
nen voor de samenleving, ondanks haar visuele beperking.
Ze was altijd bezig met het zoeken van werk en was actief bij
'De Stolp' als gastvrouw. Ze was  een actief mens en wilde
zoveel mogelijk onafhankelijk zijn.

Ze legde de lat heel hoog voor zowel zichzelf als haar omge-
ving. Als zij of anderen haar  verwachtingen niet waarmaak-
ten, kon ze enorm balen en dat liet ze merken ook.

Betty nam lange tijd deel aan de boodschappendienst en ik
heb haar begeleid.
Haar creativiteit uitte ze in het maken van kaarsen. 
Ze was sportief: zwemmen, wandelen en hardlopen bij 'Run-
ning Blind' maakten haar gelukkig.
Ook het genieten van een smoothie of een waterijsje bracht
een prachtige lach op haar gezicht.

Ondanks haar niet zo gemakkelijke karakter heeft Betty, tij-
dens haar leven, veel indruk gemaakt op haar omgeving.

Dat was te merken tijdens de crematieplechtigheid: de aula was meer dan vol.

We zullen haar stok-getik missen!
Betty, we zullen je nooit vergeten!

Lucia Bijvank, met dank aan Anja van Wijk, medebewoonster van woonvorm S.W.Z. en vriendin van Betty
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Binnen een goede week zijn in Boschveld twee 'bekende' bewoners ons helaas veel te vroeg ontvallen.
Graag willen we hier even bij stilstaan.



Wijkgericht
Denk mee over het ‘EKP’
Wat gaan we doen met het Expeditie Knooppunt Post (EKP) aan de Parallelweg? Die vraag wordt de komende tijd 
beantwoord. Iedereen mag meedenken.

Wat gaan we doen met het Expeditie Knooppunt Post 
(EKP) aan de Parallelweg? Die vraag wordt de komende 
tijd beantwoord. Iedereen mag meedenken.
Het gebouw is sinds september tijdelijk in gebruik als 
kunstacademie. Een mooie invulling na jarenlange 
leegstand. Maar over een paar jaar vertrekt de kunstaca-
demie weer naar de Onderwijsboulevard, in een nieuw 
gebouw. Het wordt daarom tijd om na te denken over de 
toekomst van het EKP-terrein. Op 6 november werd 
daarmee een begin gemaakt.
Die dag werd een zogeheten inspiratiesessie gehouden in, 
hoe kan het ook anders, het EKP-gebouw. De avond werd 
bezocht door ruim vijftig mensen die in de Bossche 
Spoorzone wonen, werken of studeren – het terrein is 
immers onderdeel van dat gebied. 

Eigenzinnig
Het terrein en de ligging, dicht bij het station en de Dieze, 
bieden kansen, zo werd die avond duidelijk. Kansen om de 
westkant van het station beter in te richten, zodat meer 
mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. 
Het EKP-terrein is ook prima geschikt voor combinaties van 
wonen en werken. Dat werd bevestigd door wat de 
aanwezigen in groepjes bedachten. ‘Een eigenzinnig, 
stedelijk woongebied met een mix van functies’, dat leek 
de deelnemers wel wat. Maar wel met veel groen, bijvoor-
beeld groene gevels, daktuinen en bomen.  
Ook was er belangstelling om het gebied met aantrekke-
lijke looproutes te verbinden met het Centraal Station en 
andere gebieden. Bij de gemeente, organisator van de 
bijeenkomst, zijn ze daar blij mee. Daar wordt immers 
gedacht aan looproutes die de noordelijke perrons van het 
station verbinden met het EKP-terrein, de Tramkade, de 
Brabanthallen, de Gruyterfabriek en de Verkadefabriek. 
Heb je ook een idee voor het EKP-terrein? Vul jouw 
antwoord in via www.Menti.com (code 64 60 82) 

Schetsplannen
De gemeenteraad neemt eind januari een besluit over de 
uitgangspunten voor het toekomstige EKP-terrein. Daarna 
wordt een marktpartij gekozen die het gebied gaat 
ontwikkelen. Voordat de definitieve keuze wordt ge-
maakt, worden drie schetsplannen besproken met de 

omgeving. Formele procedures, zoals het wijzigen van het 
bestemmingsplan en het afgeven van zogeheten omge-
vingsvergunningen volgen naar verwachting pas in 2019.
In het EKP-gebouw komen nog meer bijeenkomsten. Die 
gaan over de hele Spoorzone, van het Jeroen Boschzieken-
huis tot en met de Tramkade. Zo komen er bijeenkomsten 
over bereikbaarheid (29 november), duurzaamheid (6 
december), wonen en openbare ruimte (7 december) en 
innovatie (11 december). De bijeenkomsten beginnen 
steeds om 19.30 uur. Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan 
via Spoorzone@s-Hertogenbosch.nl. De start van deze 
reeks bijeenkomsten werd op 23 november gegeven met 
een speciale kick-off.

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, november 2017
Editie Buurtkrant Boschveld

In groepjes brainstormden deelnemers over de toekomst van 
het terrein.

Leegstand
Waarom staan er nogal wat woningen leeg in Bosch-
veld? Dat is vanwege de sloop van flats in Vlek 21. 
Zie verderop in deze nieuwsbrief.
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Kamperen in eigen huis 
Je kunt van Ingrid Bruijs en Hans Zegers, allebei van Zayaz, niet zeggen dat ze de zaken mooier maken dan ze zijn. “Het 
wordt een heftige periode”, voorspellen ze over de renovatie van 92 woningen in de Fahrenheitstraat, Celsiusstraat en 
Edisonstraat. Bewoners zijn gewaarschuwd. 

Projectopzichter Hans noemt het zelfs “kamperen in eigen 
huis”. De bewoners moeten het enkele weken doen met 
maar een paar leefruimten, want er gebeurt nogal wat 
aan en in hun huurwoningen. Ga maar na: dakplaten 
worden vervangen, dakpannen eraf gehaald en weer 
teruggeplaatst (soms vernieuwd), gevels gevoegd, HR++ 
glas geplaatst, voor- en achterdeuren vernieuwd, dakisola-
tie aangebracht, riolering aangepast en keukens, toilet en 
badkamers vernieuwd. Het is aan de enorm strakke 
planning van aannemer Hoedemakers uit Rosmalen te 
danken dat het binnenwerk in 3 weken geklaard is, maar 
dat blijft een flinke en moeilijke periode.

Leegstand
“We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te 
beperken”, belooft Ingrid. Het pakket maatregelen op dat 
gebied is fors. Wat het meest in het oog springt: Zayaz 
heeft bewust voor leegstand in de buurt gezorgd, zodat 
bewoners in die lege huizen kunnen douchen, wassen, de 
werkzaamheden even kunnen ontvluchten of – als het echt 
niet anders kan – zelfs tijdelijk daar kunnen wonen. “Maar 
dat is slechts bij hele hoge uitzonderingen”, tempert Ingrid 
de verwachtingen. Over hinder gesproken: bouwcontainers 
komen op groenstroken te staan. “Heus, ergens anders is 
geen plek.” Het was nog even spannend of de renovatie 
wel door zou gaan. Zayaz legde zichzelf de regel op dat 70 
procent van de huurders in moest stemmen met het 
project. Dat doel werd maar nipt gehaald. “We gaan er 
alles aan doen om straks 100 procent van de huurders 
tevreden te stellen.” Een extern bureau peilt voor, tijdens 
en na het werk de mening van de huurders. Vooral de 
ondervraging tijdens de uitvoering is belangrijk. “Als er 
eens wat is, dan kunnen we meteen bijsturen.” 

Woonlasten
Wat ook helpt om huurders blij te stemmen: de ingrijpen-
de vernieuwing van de huizen leidt niet tot een huurver-
hoging. Naar verwachting gaan de woonlasten zelfs 
omlaag. “Bij een vergelijkbaar project in de wijk gingen 
we van energielabels E en F naar A. Dat is goed voor het 
milieu en de portemonnee.” 
Hans is met zijn gedachten voorlopig nog niet bij het 
eindresultaat. Samen met Ingrid en andere collega’s is hij 
druk met de planning van het project. Daar komt een 
hoop bij kijken. “In november beginnen de opnamen, dan 
gaan we bij alle huishoudens informeren wat er moet 

gebeuren. Het werk zelf begint in januari, als het weer het 
toelaat.” 

Broedseizoen
En dan is er nog die andere onzekerheid: die van de 
beschermde diersoorten. “Als we onder een dakpan een 
broedende mus aantreffen, wordt het werk stilgelegd”, 
weet Hans. “We speelden er al op in, door op alle zijgevels 
van de woonblokken vogelkastjes te hangen. Ook probe-
ren we tijdens de renovatie met grote netten en het 
dichtzetten van gaten in de gevels te voorkomen dat er 
nieuwe nesten komen”. Het gaat trouwens niet alleen om 
mussen, maar ook om gierzwaluwen. Beide vogelsoorten 
broeden van maart tot augustus. En daarna begint het 
broedseizoen van de vleermuizen. Ook al een beschermde 
soort.”

Het zou handig zijn als al die dieren tegelijkertijd en snel 
broeden. Hans: “Vertel jij het ze?”

De container staat klaar. De renovatie kan beginnen.
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Knoeien en knutselen
Wanneer het gebeurt, is nog niet bekend, maar uiteindelijk gaat de voormalige basisschool aan de Celsiusstraat tegen 
de vlakte.

In de voormalige gymzaal begint het een beetje warm te 
worden. Wytse heeft zijn houtpelletkachel aangestoken. 
Er komen er nog veertien van die kachels bij, want de 
cv-ketel heeft het begeven. “Voor die paar maanden hang
je er geen nieuwe ketel in. Maar met de kachels, die
werken op tot korrels geperste afvalpellets, besparen we
in één winter zo’n 24.000 kilo aan CO2-uitsoot. Dat is dan
weer wél de moeite waard.”

Nomadenbestaan
Wytse is directeur van ABS en beheert in die functie 
tijdelijk leegstaande gebouwen. Hij verhuurt ze vooral aan 
kunstenaars en soms aan bewoners. Aan zichzelf nu, want 
Wytse woont korte tijd in het gebouw, onder meer om de 
veiligheid te waarborgen. “Maar binnenkort verkas ik 
weer. En inderdaad, zo’n nomadenbestaan is niet voor 
iedereen geschikt. Sterker: voor bijna niemand.”
In het halletje van de school liggen zakken met korrels, 
afkomstig van pellets, opgesteld, wachtend op kachels. 
Het is, op deze laatste dag van oktober, behoorlijk fris. 
Kunstenaar Pim van Pagee klaagt er over. “Maar verder 
bevalt het hier goed hoor.” Pim is bij veel stadsgenoten 
een bekendheid, want runde jarenlang met zijn moeder 
Antiquariaat Brabant in de Lange Putstraat. Ook was hij 
tekenleraar aan een kunstacademie. “Daar heb ik me er 
hard voor gemaakt dat docenten een poosje weg bleven 
van de academie en praktijkervaring opdeden”. Lachend: 
“Dat had ik dus beter niet kunnen voorstellen. Ze vonden 
mijn vertrek een prima idee”.

Collages
En nu is hij druk met het knippen en plakken van collages 
in zwartwit, gemaakt van door hem zelf eerder gemaakte 
tekeningen. Er is nogal wat verbeeldingskracht voor nodig 
om te beseffen wat het wordt: Pim gaat in Museum Dr. 
Guislain in Gent (“Ken je dat niet? Schande!”) een heel 
vertrek inrichten en bekleden met dit soort collages. “Die 
met tekeningen beplakte houten plank daar, dat wordt 
dus een boekenkast.”
Wytse legt even later in zijn tijdelijke woon-, slaap- en 
eetkamer uit hoe belangrijk het is dat kunstenaars in dit 
soort vertrekken goedkope atelierruimte vinden. “Dankzij 
deze gebouwen kunnen we ook pas afgestudeerde 
kunstenaars naar ’s-Hertogenbosch lokken en ze aan de 
stad binden. Dat is belangrijk voor het culturele klimaat 
hier. De Bosch Parade was er niet geweest zonder ateliers 
zoals onze ABS die verhuurt.”
Deze school met bijna twintig ateliers aan de Celsiusstraat 
gaat naar verwachting in maart tegen de vlakte. Tegen die 
tijd is Wytse waarschijnlijk alweer een paar woonadressen 
verder.
Meldingen kunt u doorgeven via de app Buiten Beter. Of 
bel 073 - 615 5555, optie 7. Voor meer informatie: https://
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.html.

Wytse Bakker bij zijn houtpelletkachel.

Pim van Pagee werkt aan zijn collages.
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Harttransplantatie 
Boschveld krijgt een nieuw Hart. Met de bouw van 43 koopwoningen is, als deze uitgave verschijnt, net begonnen. 

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is inmiddels kind aan 
huis in de wijk. Projectontwikkelaar Cees Robbemondt van 
dat bedrijf kent de wijk en haar gevoeligheden dan ook 
goed. 

Gevarieerd
‘Hart van Boschveld’ belooft een bijzonder gevarieerd deel 
van de wijk te worden. Niet alleen vanwege de mix van 
koop- en huurwoningen, maar ook vanwege de groene 
punt die door het plan loopt. Afgelopen voorjaar konden 
belangstellenden al kennismaken met de mogelijkheden op 
dat gebied. Daarbij is veel ruimte gecreëerd om elkaar te 
ontmoeten. Elders in deze nieuwsbrief meer over dat 
groene hart. 
Bouwen betekent ook bouwverkeer. Op de vraag of dat 
nog problemen oplevert, antwoordt Cees: “Op welke 
locatie in de binnenstad is dat niet het geval? Maar samen 
met de gemeente hebben we het prachtig opgelost. Alle 

bouwverkeer komt vanaf de Oude Engelenseweg het 
terrein op en via een speciaal daarvoor aangelegde weg 
wordt de bouwplaats bereikt. We hoeven daardoor niet in 
de wijk te komen en beperken zo de overlast zo veel als 
maar kan.”

Fase 1
Nu gaat het om acht rijen woningen. Zo rond de zomerva-
kantie van volgend jaar begint naar verwachting de bouw 
van fase 2 van nog eens 29 koopwoningen. De verkoop 
daarvan begint nog dit jaar, denkt Cees. “Mogelijk gaan we 
tegelijkertijd ook een deel van fase 3 bouwen.” Fase 3 gaat 
over 28 huurwoningen in de vrije sector. Cees maakt er 
alvast reclame voor: “De woningen zijn bijzonder energie-
zuinig. Goed voor milieu en portemonnee.”
Van de 43 woningen worden er straks veertien betrokken 
door mensen uit Boschveld. 

Twintig landschapsarchitecten
Maar liefst twintig mensen hebben zich aangemeld om als ware landschapsarchitecten het groene Hart van Boschveld 
te ontwerpen. Aan de enige echte landschapsarchitect de taak om al de inbreng in goede banen te leiden. William Jans 
heeft er zin in. 

Boschveld krijgt een fraai centrum. Een klein beetje groen 
is al te vinden naast de BBS, maar uiteindelijk wordt het 
groene hart een stuk groter. Wijkbewoners moeten wel 
geduld hebben, blijkt uit een toelichting van William. 
“Voorlopig is de aannemer druk met de bouw van wonin-
gen en daar moeten we op wachten.”

Betrokken
De wachttijd maakt het enthousiasme van de toekomstige 
bewoners er niet minder op. Maar liefst twintig mensen 
hebben zich gemeld om met William het parkachtige hart 
te ontwerpen. “De hoeveelheid aanmeldingen heeft me 
verrast. Wat ook plezierig is: de helft van de deelnemers 
zijn mensen die nu nog niet in de wijk wonen. Erg fijn dat 
we er straks weer betrokken wijkbewoners bijkrijgen.”
Overigens gaan die twintig mensen niet echt zelf tekenen. 
Dat werk laten ze graag over aan William. Verder staan er 
al wat zaken vast. “Het moet een plek worden waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten. Verder weten we al 
dat er geen speelvoorzieningen komen, want die zijn er al 
naast de BBS. Tot slot is bepaald dat een deel van het 
gebied wat lager komt te liggen, zodat in tijden van 
hevige regenval er water kan worden opgevangen.” Dat is 
geen overbodige luxe, want de regenpijpen van de te 
bouwen huizen worden niet op het riool aangesloten. In 
plaats daarvan verdwijnt het regenwater direct in de 
grond.

Werksessie
Op maandag 4 december is er vanaf 19.30 uur in de BBS  
een werksessie voor de uitwerking van het Groene Hart 
van Boschveld. Mensen die zich op 3 juli tijdens de Infor-
matieavond daarvoor hebben aangemeld, ontvangen een 
uitnodiging. Niet aangemeld en toch zin om mee te doen? 
Dat kan. Stuur even een mailtje: info@obboschveld.nl.

Zo zou het kunnen worden.

698302 OBB Buurtkrant OBB Buurtkrant Wijk.indd   4 16-11-17   13:30



‘Hoe gaat het met u?’
Wanneer vroeg voor het laatst iemand hoe het met u gaat? En dan niet uit beleefdheid, maar uit oprechte 
belangstelling. Als het antwoord ‘Pasgeleden nog’ is, dan kan het zomaar zijn dat u toen Mieke Haggenburg en Shivana 
Eduards ontmoette. Zij zijn Buurtvrouwen en willen weten hoe het met u gaat. De gemeente heeft extra geld voor ze 
vrijgemaakt.

Uitgangspunt van de Buurtvrouwen is dat ze ‘er zijn’ voor 
mensen. “De beleefwereld van de bewoner staat cen-
traal”, legt Shivana uit. Mieke: “Elke persoon is uniek en 
heeft een eigen benaderingswijze. Je moet goed kunnen 
luisteren, de juiste houding weten aan te nemen en de 
juiste vragen kunnen stellen”.  En dat kunnen Mieke en 
Shivana. Ze praten met bewoners op straat, bij mensen 
thuis, waar dan ook. Ze vragen hoe het met hen gaat en 
luisteren. Soms blijft het bij zo’n eenmalig gesprek, andere 
keren wordt een relatie opgebouwd. “We bieden geen 
hulp maar inventariseren de situatie en verwijzen door 
naar de juiste instantie.”

Vertrouwen
Shivana: “Wij wachten niet tot mensen met een vraag bij 
ons aankloppen, maar zoeken wijkbewoners op. Niet 
iedereen kent de juiste weg naar hulp of sommige mensen 
zijn teleurgesteld in de hulpverlening. Onze aanpak zorgt 
ervoor dat mensen ons vertrouwen. Zo lukt het om 
bewoners die voorheen niet openstonden voor hulp toch 
hulp te accepteren. Met toestemming verwijzen we door 
en gaan met de mensen mee naar Divers, Juvans of 
Bemoeizorg.”
De buurtvrouwen doen hun werk al een jaar of zes, zeven 
in Boschveld. Het succes bleef niet onopgemerkt, want het  
werkterrein is uitgebreid naar Deuteren en de gemeente 
heeft  het aantal uren uitgebreid. “We begonnen ooit met 

zestien uren”, vertelt buurtvrouw-van-het-eerste-uur 
Mieke. “En nu worden het er dus 36.” Behalve het succes 
komt dat ook door de toegenomen noodzaak. 

Problemen
“We krijgen te maken met steeds zwaardere problemen”, 
vertelt Shivana. “We zien steeds meer huishoudens met 
een extreem vervuild huis zonder een sociaal netwerk. Wij 
zijn soms de enige mensen die nog op huisbezoek mogen 
komen. Laatst was iemand er zo slecht aan toe dat we een 
voorstel hebben gedaan om zich na te laten kijken in het 
ziekenhuis en zij is direct opgenomen op de intensief 
care.”
Mieke vertelt dat er steeds meer aandacht nodig is voor 
alleenstaande senioren. “Het grijpt me aan om te zien hoe 
in deze wijk steeds meer ouderen verpieteren. Mensen die 
hun leven keihard hebben gewerkt en kinderen hebben 
opgevoed. Vreselijk dat zij zo aan hun lot worden overge-
laten. Het is dan fijn dat wij voor die momenten bij hen 
kunnen en mogen zijn.”

Simpel
Ze vertelt over een huisbezoek bij een buitenlandse man. 
“Hij vertelde met behulp van een tolk dat hij in het land 
van herkomst kinderarts was. Hier moest hij werken in een 
fabriek. We mochten hem doorverwijzen en nu doet hij 
zijn oorspronkelijk werk. Zo simpel kan het soms zijn.”

Shivana Eduards (links) en Mieke Haggenburg zijn de buurtvrouwen van Boschveld.
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Waar gaan de flatbewoners heen?
BrabantWonen zet zich schrap. ‘Operatie Vlek 21’ gaat binnenkort beginnen: de sloop van zeven flatgebouwen met in 
totaal 152 flatwoningen. Waar gaan al die bewoners heen?.

De bewoners gaan flat na flat verhuizen, zoveel is inmiddels zeker. Met de verhuisregeling stemde inmiddels 93 procent 
in. Woonconsulent Edith van Venrooy en ontwikkelaar Örjan Game, beiden van BrabantWonen, zijn daarmee in hun 
nopjes. Of het aan de verhuisvergoeding ligt, die ver boven het wettelijk verplichte bedrag ligt? “Dat zal zeker hebben 
geholpen”, zegt Örjan, “maar eerlijk is eerlijk: de bewoners willen in het algemeen ook graag weg. Er is immers al jaren 
gesproken over het slopen of renoveren en in die periode zijn de woningen maar beperkt onderhouden.”

Boschveldschool
Het werd uiteindelijk sloop. BrabantWonen bouwt, zoals ze dat daar zelf noemen, ‘voor de sloop uit’. Orjan: “Dat 
betekent dat we nieuwe woningen gereed willen hebben als de sloop van de eerste flat gaat beginnen”. Hij wijst op de 
plattegrond van de wijk de voormalige basisschool (zie elders in deze nieuwsbrief) aan. “We streven er naar dat we hier 
nieuwe woningen gereed hebben, als de flatbewoners op zoek gaan naar een nieuwe woning.”
Er zijn meer mogelijkheden voor de flatbewoners. Örjan: “Als er mensen uit de wijk vertrekken, houden we al enige tijd 
deze woningen bewust leeg. Dat doen we op verzoek van de wijkraad. Mensen die graag in Boschveld willen blijven, 
hebben nu de mogelijkheid om te reageren op de woningen die op de site van WoonService gepubliceerd worden. Tot 
onze verrassing is de belangstelling echter minimaal”.

Wachtlijst
Overigens kunnen flatbewoners er ook voor kiezen om tijdelijk naar een flat te gaan die pas over een paar jaar wordt 
gesloopt, een zogeheten wachtwoning. Ze verliezen hun inschrijftijd dan niet. Wel dienen ze er rekening mee te houden 
dat de verhuisvergoeding maar één keer wordt uitgekeerd. “En het is sowieso nogal wat om in een paar jaar twee keer 
te verhuizen”, weet Edith. Anders gezegd: naar verwachting zullen niet heel veel mensen  die keuze maken.
Edith bezocht met een collega alle flatbewoners om ze te informeren over wat er staat te gebeuren en wat de verhuis-
mogelijkheden zijn. Edith kijkt met voldoening terug op al die huisbezoeken. “We ontdekken dan al snel welke mensen 
met weinig hulp hun weg vinden en zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning. Maar er zijn ook mensen die echt hulp 
nodig hebben. En ja, natuurlijk bieden we die. Ook troffen we mensen aan die om wat voor reden dan ook andere 
vormen van hulp of zorg nodig hebben. Alleen om die reden is het al goed dat we bij alle mensen achter de voordeur 
komen.” Ook vanuit de Buurtvrouwen zijn er signalen ontvangen over situaties van bewoners.

Spelende kinderen voor een van de flats in Vlek 21.
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Betaald parkeren 
We kennen al parkeren voor vergunninghouders en we 
parkeren in een blauwe zone. Nieuw voor Boschveld: 
betaald parkeren. En dat is goed nieuws voor de wijk.

Henk de Winter is verkeerskundige bij de gemeente en legt 
uit dat aan de oostkant van de Paardskerkhofweg mensen 
binnenkort moeten betalen om hun auto te parkeren. Dat 
heeft een goede reden: “We willen niet dat treinreizigers 
daar hun wagen neerzetten en de hele dag parkeerplaatsen 
bezet houden. Voor die reizigers hebben we andere 
parkeerplaatsen en -garages.” 

En aan de andere kant van de straat dan? “Daar mogen ze 
al helemaal niet komen, want die zijde is voor de wijkbewo-
ners. Voor vergunninghouders dus.”

Aan het werk voor nummer 4.

Praten helpt.

De planning
In oktober is de Bewoners Verhuis Regeling voor alle flats ingegaan. Voor bewoners van flat 1 geldt een specifieke 
urgentieregeling. Zij kunnen tot de sloop in 2019 met die regeling verhuizen. Voor bewoners van flat 2 gaat de urgentie-
regeling in 2018 in. De sloop van die flat is gepland in 2020. De laatste flat wordt in 2025 neergehaald. De nieuwbouw 
van de laatste flat is gepland voor de jaren 2026 en 2027. 

Mensen die graag terug willen keren naar de plek waar ze nu wonen, kunnen dat. Ze krijgen op hun nieuwe adres 
bericht als de toewijzing van nieuwe woningen begint en kunnen zich dan melden. Achteraan sluiten in de rij hoeft niet. 
Vanwege hun historie hebben ze voorrang. 

Woningnood
Boschvelders kunnen de komende jaren vast nog veel nieuwe wijkbewoners welkom heten. Dat komt omdat er nu al 
veel mensen gaan verhuizen uit de andere flats. Hun woningen worden gebruikt voor mensen die tijdelijk huisvesting 
zoeken. “En dat zijn er veel”, weet Edith. “De woningnood is groot in deze stad. Voor de leefbaarheid in de wijk en voor 
de achterblijvers is het ook fijn. Het is niet leuk om als enige op een galerij te wonen. Dat kan een wat onveilig gevoel 
geven”.

Paardskerkhofweg: betaald parkeren aan één kant van de straat.

Eén van de te slopen flats in Boschveld.
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Gehandicapt in Boschveld, 
dat valt nog niet mee
Is het een beetje te doen voor iemand in een 
rolstoel in Boschveld? Of voor iemand die blind 
is? Tijdens de zogeheten praktijkdag van het 
Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch 
mochten wethouder Paul Kagie en een aantal 
ambtenaren het ervaren. 

Het stukje Boschveld dat het platform met enkele 
gehandicapte wijkbewoners kritisch bekeek, is 
piepklein. Niks meer dan een klein deel van de 
Copernicuslaan. Maar zelfs op zo’n klein stukje 
vonden onder anderen rolstoelgebruikster Anja 
van Wijk, visueel gehandicapte Ben Clazing, 
Platform-voorzitter Jo Gorter en Platform-mana-
ger Roos Kapteijns maar liefst elf tekortkomin-
gen.

Kuil
Anja vertelt in haar woning in het woon-zorg-
complex aan de Copernicuslaan hoe het er tijdens 
de praktijkdag van 25 september aan toe ging. 
“Ik vertelde wethouder Kagie over een kuil in de 
wandelroute langs de Copernicuslaan. Als je daar 
met je rolstoel in terechtkomt, dan word je bijna 
gelanceerd.” “Laat maar eens zien,” zei de 
wethouder. Er werd door Jasper Maas, ook van de 
gemeente, meteen een aantekening gemaakt. 
“Twee dagen later al was de kuil verdwenen. 
Hartstikke mooi.”
Ben ontdekte tijdens de dag dat er vlak bij het 
wooncomplex een zogeheten geleidelijn is 
aangelegd, een route voor blinden, bestaande uit 
tegels met ribbels. “Op een onhandige plek dus, 
want als visueel gehandicapte ben ik die route 
nog niet tegengekomen.” Ook hier goed nieuws: 
“Er komt verderop, op een gemakkelijk te vinden 
plaats, een nieuwe oversteek. Fijn.”

Afritten
Jo vertelt over op- en afritten voor rolstoelge-
bruikers, die worden geblokkeerd door auto’s. 
Vriendelijk verzoek aan de automobilisten onder 
de lezers: niet doen. Roos: “Er zijn in Boschveld 
nog veel stoepen waar rolstoelgebruikers niet op 
of af kunnen. Die moeten worden aangepast, 
vinden we.”
Anja vertelt dat de praktijkdag nadrukkelijk geen 
wijkschouw is. “Dat is het óók. Maar het is meer. 
We laten mensen zonder handicap ervaren wat 
het is om blind te zijn of niet te kunnen lopen. 
Vaak horen we mensen zeggen dat ze het wel 
begrijpen. Kan zijn. Maar ervaren is beter dan 
begrijpen.”
Als zo’n klein stukje Boschveld al elf tekortkomin-
gen aan het licht brengt, wat zegt dat dan over 
de wijk? Roos: “Het is nu eenmaal een oude wijk, 
dus het is logisch dat het niet ideaal is. En de hele 
wijk hoeft ook niet vol met geleidelijnen te 
worden gelegd hoor. Maar het kan wel beter dan 
het nu is.” Een gat in de weg was snel gerepareerd. Vlnr: Roos Kapteijns, 

Anja van Wijk, Ben Clazing en Jo Gorter.
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Bouw ‘CPO’ nadert einde’
Leidi Haaijer heeft, als deze nieuwsbrief verschijnt, de sleutel van haar nieuwe huis aan de Zernikestraat. Daarmee komt 
het zogeheten CPO-project in een slotfase. “Het was voor iedereen erg leerzaam.”

Leidi is een van de bedenkers van het project op de hoek 
Edisonstraat-Zernikestraat. Om twee redenen is het een 
bijzonder project: de toekomstige bewoners zijn niet 
alleen eigenaren van de huizen, maar zijn samen ook 
projectontwikkelaar. Of, zoals dat heet in het jargon van 
woningbouwers: ze doen aan Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap. De tweede reden waarom het project in 
het oog springt: de woningen zijn maximaal ecologisch.

Schimmel
Dat laatste had nogal wat voeten in de aarde. “Het was 
voor iedereen erg leerzaam”, vat Leidi het vallen en 
opstaan van bewoners, aannemer, onderaannemers en 
gemeente samen. Al die partijen krabden zich weleens 
achter de oren. Neem nou de aannemer, die werd gecon-
fronteerd met schimmel op hout. Oorzaak was dat 
vergeten was een en ander af te dekken. “Met de gebrui-
kelijke middelen is die schimmel misschien snel te verhel-
pen, maar wij zitten niet te wachten op spul dat niet 
duurzaam is. Dus moest de aannemer op zoek naar iets 
anders.”
En dan is er nog de gemeente. De CPO-ers bedachten met 
natuurlijke filters, bestaande uit bacteriën en planten, 
afvalwater op het eigen terrein schoon te maken. Na die 
reiniging wordt het water in het begin geloosd in de 
bodem en op termijn gebruikt om wc’s door te spoelen. 

Leidi: “Midden in de stad huizen bouwen die niet worden 
aangesloten op het riool… Dat was me wat. Het heeft veel 
moeite gekost, maar mede dankzij het enthousiasme van 
het College is het ons gelukt. De gemeente houdt terecht 
de vinger aan de pols. Als de kwaliteit van het gefilterde 
water onder de maat is, moeten we alsnog kiezen voor 
het traditionele riool.”

Solidariteit
En ook de bewoners hadden zo hun ups en downs. “We 
hebben de afspraak dat we geen besluiten nemen met 
meerderheid van stemmen. In plaats daarvan kiezen we 
voor consensus, zeg maar eensgezindheid. Dat valt soms 
niet mee, zeker niet omdat de mensen die voor dit project 
kiezen bovengemiddeld betrokken zijn. Dat gaat nogal 
eens samen met eigenwijsheid. Gelukkig weten we dat 
van onszelf.” De eigenwijsheid gaat trouwens hand in 
hand met solidariteit. “Als een enkeling tijdens de bouw 
gebukt gaat onder dubbele lasten, springen anderen bij.”
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Leidi stroopt 
de komende maanden de mouwen op om haar huis zelf af 
te werken. Dan worden in vier fasen alle woningen 
opgeleverd, tot uiteindelijk de 23 nieuwe en één bestaan-
de woning klaar zijn en er maar liefst 75 mensen wonen. 
Het zijn gezinnen met kinderen, ouderen, jongeren, 
alleenstaanden en stellen

Leidi Haaijer voor de bouwplaats van het CPO-project.
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Nu de herfst echt is ingetreden en we de eerste nachtvorst hebben gehad
bloeien er enkel nog een aantal volhardende goudsbloemen, Oost-Indische kers en hier en daar een stokroos. Toch
heb ik ook onlangs nog vier rode, smaakvolle tomaatjes van mijn plant kunnen plukken. We hebben de knoflooktenen
geplant waar we volgend jaar juni hele bollen van terugkrijgen. De natuur blijft mij verbazen. 

Veel mensen maken de tuin nu 'winterklaar'. Het moet er netjes uitzien,
maar afgevallen blad en plantenresten zijn juist goed voor het bodem-
leven. Diertjes maken van dit tuinafval compostgrond om volgend jaar
opnieuw van alles te kunnen laten groeien en bloeien; daarnaast vormt
het een goede isolatielaag tegen de vrieskou. Ook de vogels maken
zich klaar. In de herfst komen vogels dichterbij huizen. Vogels zoeken
nu actief op plekjes waar ook als het koud is wat te vinden is. Vogels
mogen het hele jaar bijgevoerd worden zeker op plekken waar veel be-
bouwing en asfalt is. Vetbollen en pinda's, maar ook de bessen vol vi-
tamines aan de struiken zijn geschikt.
Als je een nestkastje voor vogels hebt hangen, is het nu de tijd om
deze schoon te maken zodat hij geschikt is voor schuil- en legplaats. 

Ondanks dat mensen met gure dagen vaak graag binnen blijven, zijn
er elke vrijdag in de Boschveldtuin mensen te bekennen. We werken
er met zijn allen tussen 15.00 en 17.00 uur onder het genot van een
praatje en tussendoor een bakje thee of koffie. Water geven is nu niet
meer zo nodig, maar er kan altijd onkruid gewied worden. Kom ook
eens langs, wees welkom! Zie voor meer informatie:
www.boschveldtuin.nl  of mail ons  info@boschveldtuin.nl

Een frisse neus halen en je groene vingers laten wapperen is altijd
goed om je hoofd leeg te maken. Ga ook eens wandelen in de buurt
en zoek spinnenwebben die juist in de herfst zo goed te zien zijn! Dat
komt onder andere door de dauw die dan zo mooi op de dunne draad-
jes ligt, maar ook omdat spinnen in de herfst volwassen zijn en dus
grotere webben maken.   ●

Tekst en foto: Marlijn van Dalen

Aan de slag met de uitwerking van het  Hart van Boschveld
Het bouwbedrijf van Stiphout is
begonnen met de bouw van nieu-
we koopwoningen (Fase 1) langs
de Paardskerkhofweg. Wanneer
die huizen er over ongeveer een
jaar staan, zal het eerste deel
van het groene hart van Bosch-
veld aangelegd gaan worden. Be-
gin juli organiseerde de gemeen-
te een eerste overleg met de
Wijkraad / OBB. Een flink aantal
bewoners was aanwezig, zowel
de huidige als toekomstige. Deze
bewoners hebben toen al hun
ideeën gegeven en ze hebben
zich opgegeven om hierover in
een vervolg mee te denken. Op
maandag 4 december is het zo-
ver; dan organiseert de gemeen-
te een tweede avond om de con-
crete wensen van bewoners te
bespreken. Het gaat zowel over
de verbindingen en paden als
over de materialen en het groen
dat er komt. Wat we dan bespre-
ken zal  worden gebruikt om een
inrichtingsplan te maken. Op de
plattegrond is te zien om welk gebied het gaat. Het gaat ook over de ruimte rondom de vier dwarse flats aan de Coper-
nicuslaan. Op deze avond zijn nog meer mensen van harte welkom. Als je mee wilt doen, geef je dan dus ook op via
de wijkraad (info@obboschveld.nl). Je krijgt dan een persoonlijke uitnodiging in de mail. We willen namelijk dat voor
alle mensen in Boschveld het een fijne plaats wordt om te vertoeven en te gebruiken!    ●

Tekst: Johannes Lijzen
Afbeelding: van Wanrooij

Edisonstraat 28 

☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl
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Boschveld Boende met Proper Jetje
Op woensdag 11 oktober boenden we voor het laatst dit jaar samen met
Proper Jetje. De vaste groep van begeleiders wil bezien of we ook volgend
jaar met deze actie doorgaan. De ijverige groep kinderen, die alle keren
heeft meegedaan, krijgt nog een kleine verrassing.

Kleine groep kinderen hard gewerkt
Er waren deze keer niet zo veel kinderen en genoeg begeleiders. Op dit tijd-
stip vonden ook andere activiteiten plaats voor kinderen. We hebben twee
groepen gevormd die aan de slag zijn gegaan om veel zwerfvuil te prikken.
De groep die de straten rond het winkelplein heeft gedaan, had veel te prik-
ken. Vooral bij het zitje waarop tijdens de pauzes veel jongeren zitten. Tus-
sen de hoge planten lagen daar veel blikjes en proppen zilverpapier, die je
op het eerste oog niet ziet. De meegenomen zakken kwamen dan ook aar-
dig vol te zitten. Dat had Proper Jetje ook gezien en deze groep kreeg daar-
om de wisselbeker.
Voor  alle kinderen was er een fruitstick en zij mochten  één voor één een
klein cadeautje uitkiezen. Daarmee werd weer een Boschveld Boent jaar af-
gesloten.

In 2018 ook weer regelmatig Boschveld Boent?
Dat is nog maar de vraag. De vaste kleine groep van begeleiders heeft dat
doorgesproken en zou graag willen bekijken hoe de actie meer inhoud kan
krijgen. Nu zijn het vooral de kleinste kinderen die meedoen en sommigen
van hen kunnen nog nauwelijks een prikstok vasthouden. Er is een kleine
vaste groep die er altijd is en voor hen hebben we bij de start van het nieu-
we jaar een kleine verrassing. De groep moet eigenlijk groter worden en het
doel een schone wijk moet daarbij het uitgangspunt zijn. Niet het geld (van
eerdere jaren) of het cadeautje. Ook het voorbeeld van ouders die meedoen
en de school die de actie actief ondersteunt en in het lesprogramma opneemt is daarbij van belang.   ●

Tekst: Kees Heemskerk   Foto: Kyra Couvee

 Edisonstraat 28  

☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl

Burgemeester op bezoek in Boschveld
Sinds 11 oktober heeft 's-Hertogenbosch een nieuwe bur-
gemeester, Jack Mikkers. Dat is even wennen na meer
dan 20 jaar Rombouts. Het zal voor hem ook wennen zijn,
want al na zijn tweede gemeenteraadsvergadering kwam
er een breuk in de bestaande coalitie van vijf partijen
naar aanleiding van het zwembad in West. Dat worden
drukke tijden van overleg en van de geplande kennisma-
kingsbezoeken in de wijken zal wel minder terecht ko-
men. De nieuwe burgemeester, is intussen al tenminste
twee keer in Boschveld geweest.

Copernikkel bestrijdt polarisatie
Zo'n 1½ jaar geleden heeft de gemeente een netwerk 'Met
Elkaar Bosschenaar' opgericht. Daarin zijn gemeente,
welzijnsinstellingen, politie, onderwijs, zelforganisaties en-
zovoort vertegenwoordigd. De bedoeling van de deelne-
mers aan dit netwerk is om van elkaar te leren en elkaar
te inspireren om polarisatie tegen te gaan. De gemeente
vindt de Copernikkel een voorbeeld hoe men deze polari-
satie kan tegen gaan. Daarom waren de mensen van de

initiatieven in de Copernikkel uitgenodigd voor een bijeen-
komst van dat netwerk in de BBS van Boschveld. Daar
werd de film van de Copernikkel vertoond en verschillen-
de mensen, die in die film voorkwamen, werden  geïnter-
viewd door gesprekleider Eric Alink, de stadschroniqueur 
Daarna was er nog een inleiding van Ron van Wonderen
die in zo'n 20 buurten uitgebreid onderzoek heeft gehou-
den naar de aanpak van radicalisering, samenleving en
spanningen. De bijeenkomst werd besloten met een buffet
van de Boschveld Wereldkeuken.

De burgemeester had gehoord van dit overleg en
wilde daar graag bij zijn en was als toehoorder
aanwezig. Bij het buffet sprak hij met enkele wijk-
bewoners die daar aan een statafel stonden.

Bezoek aan Copernikkel
Wijkmanager Riekje Bosch was een beetje over-
vallen door dit eigen initiatief van de burgemeester.
Het wijkmanagement begeleidt de burgemeester
bij zijn kennismakingsbezoeken aan de wijken en
dat stond twee weken later gepland op 13 novem-
ber. Riekje had daarvoor de Copernikkel uitgeko-
zen. Zo kwam de burgemeester voor de tweede
keer in twee weken in Boschveld. Het was een kort
bezoek waar ook een plekje was ingeruimd voor
de voorzitter van het Paleiskwartier. De initiatieven
die niet aanwezig waren op 31 oktober konden de
burgemeester uitleg geven over hun activiteiten en
zo nodig vragen beantwoorden. De Wereldkeuken
zorgde voor iets lekkers bij de koffie en thee. De

Copernikkel stond vol en er waren stoelen te weinig
om iedereen een plek te geven.
De burgemeester wil in zijn kennismakingsrondje ook met
de vertegenwoordigers van de politieke partijen persoon-
lijk kennis maken. Groen Links had daarbij ook de Wereld-
keuken in Boschveld in haar programma. Dat derde be-
zoek heeft ook plaatsgevonden en een bezoek aan de
fietswerkplaats was daar onderdeel van.  ●

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Olaf Smit
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Werkzaamheden in de wijk
Er zijn door het
jaar heen lo-
pende werk-

zaamheden zoals groenonderhoud en ook projecten in
uitvoering. Daarnaast worden enkele projecten voorbe-
reid.

Lopende werkzaamheden
Sinds enkele jaren is het onderhoud van
de openbare ruimte aan aannemers aan-
en uitbesteed en doet de gemeente dit
niet meer zelf. Bij de dienst Beheer en
Openbare Ruimte zijn steeds minder
mensen in de uitvoering in dienst. De
kwaliteit van de aannemers is per wijk
verschillend. Bewoners klagen dat er
veel minder dan voorgaande jaren ge-
veegd wordt en bladeren verzameld.
Overigens is dat in de herfstperiode op
verschillende plekken, waar veel bomen
staan, bijna onbegonnen werk. Dan zou
je het dagelijks moeten doen. Het gras
wordt gemaaid met soms te zware ma-
chines en de messen zijn niet altijd ge-
slepen of er worden delen overgeslagen.
Na melding wordt dit alsnog gedaan. De
putten en kolken zijn de afgelopen we-
ken weer leeg gezogen. Er wordt heel
druk geschoffeld. Het schoffelspul wordt
opgehaald met een grijper en dat bete-
kent krassen op de soms nieuwe tegels.
Als de hoop telkens op een andere plek gelegd wordt,
wordt de wijk aardig bekrast. De mensen van de gemeen-
te hebben rond enkele perken bij de BBS ijzeren afzet-
paaltjes geplaatst. De houten paaltjes die er stonden zijn
na enkele jaren meestal aan vervanging toe omdat het
hout rot in de grond.

In de wijk staan op verschillende plaatsen al elektrische
laadpalen. Bij de Grasso is er nu ook een bijzondere ge-
komen. Deze ziet er anders uit dan de elektrische laadpa-
len in de rest van de wijk. Het betreft een particuliere laad-
paal voor de 'directie' van de Grasso. 

Bij een aantal flats op het van Coehoornplein is bliksem-

beveiliging aangebracht. Het trottoir – maar dat gebeurt
op meer plaatsen waar gegraven is –  is matig terug ge-
legd.  Ook is duidelijk te merken dat de economie aantrekt
want bij verschillende panden – al of niet aangekocht-
wordt druk verbouwd. Dat laat ook zijn sporen na in de
openbare ruimte en dat is op de dagelijkse rondjes goed
te  zien.

Schilders zijn bezig op twee plaatsen in de wijk. Al heel
lang bij het nieuwbouwproject Signatuur van Zayaz. Ge-
lukkig nu niet meer aan de voorkant, want de steigers
stonden soms toch aardig gevaarlijk, deels op de fiets-
straat Copernicuslaan. Ook is men bezig met schilderwerk
bij de voormalige KLM-flats.

Projecten in uitvoering
Elders in deze Buurtkrant kunt u genoeg lezen over het
CPO-project, dat al meer dan een jaar een vast onder-
werp in deze Buurtkrant is. Op grond van onze ervaringen
met het tempo van de bouw tot nu toe vrezen wij dat het
project van de woningen in tijd niet zodanig wordt opgele-
verd dat wij het woonomgevingsplan Edisonstraat, Zerni-
kestraat Paardskerkhofweg vóór het eind van het eerste
kwartaal 2018 geheel kunnen uitvoeren. Dat betekent dat
de bomen enzovoort pas in het najaar van 2018 geplant
kunnen worden.

In het overleg openbaar gebied hebben wij afspraken ge-
maakt over de zogenaamde inboetlijst, die door ons is
aangevuld. Dat is het vervangen, aanvullen van bomen en
struiken, heesters in de komende maanden. Daaronder
horen ook de bomen aan de Copernicuslaan als onder-
deel van het uitgevoerde woonomgevingsplan. Ook zal er
aanvullende groenwerkzaamheden zijn aan de Paards-
kerkhofweg. Daarmee is men al begonnen.

De voorbereiding van de bouw van de 43 koopwoningen
in het Hart van Boschveld vordert gestaag. De aannemer,
die verantwoordelijk was voor het bouwrijp maken is ver-
trokken. Die heeft het bouwterrein veel groter gemaakt
dan afgesproken. In feite is er heel weinig gedaan met de
opmerkingen van de wijk ten aanzien van de inrichting
van het bouwterrein. Bovendien is het grasveld, dat na de
sloop DMT-loods en gymzalen en het inzaaien van dat
terrein met hekken omzoomd was, grotendeels vernield
en daar zijn illegaal hopen zand op gestort. Begin novem-
ber is de grond van het bouwterrein overgedragen aan de
aannemer en die is ook weer begonnen met het plaatsen
van hekken. Intussen zijn de eerste keten geplaatst en
worden de vakken waar de woningen zullen komen uitge-
graven.          

Edisonstraat 28 

☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl
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Schilders aan het werk bij 'Signatuur'

Particuliere laadpaal bij Gea / Grasso



Dan gaat aannemer van Stiphout aan de slag en volgens
een gemeenteambtenaar die bij de bouw betrokken is,
heeft de aannemer een strakke planning. We zullen zien. 

Op 30 november gaat de volgende fase van de koopwo-
ningen in de verkoop. Tot en met 10 december kan men
zich inschrijven op de 27 woningen. Ook hierbij hebben
huidige bewoners van Boschveld voorrang bij de inschrij-
ving. Of van Wanrooy daar nog een brief over in de wijk
verspreidt, is ons niet duidelijk. Dat is wel de afspraak. Dat
de woningen weer duurder worden
en daardoor onbereikbaar voor veel
Boschvelders is ook niet uitgeslo-
ten. Het is duidelijk dat wij het daar-
mee niet eens zijn en het is niet vol-
gens de gemaakte afspraken.

De aannemer, die het onderhoud
aan de woningen van de Röntgen-
straat en omgeving heeft uitge-
voerd, is aan het opruimen en de
laatste klusjes afwerken. Er is een
tweede variant gekozen wat betreft
de inrichting van het binnenterrein
en als het goed is worden de brand-
gangen ook afgesloten. De meer
dan 20 woningen, die tijdelijk zijn
bewoond of leeg gekomen vanwege
verhuizing naar de nieuwbouw van
BrabantWonen of naar elders, zijn
voor het merendeel weer in de ver-
huur gekomen. Opvallend daarbij
was dat in de advertenties aanmer-
kelijke verschillen in huur voor gelij-
ke woningen waren.

Aannemer Hoedemakers is al bezig
in de leeg gekomen woningen in de
Fahrenheitstraat en omgeving. Intus-
sen worden de bewoners van de bewoonde woningen be-
zocht voor de opname. Hoe er met de tijdelijke bewoners
in beide projecten is omgegaan verdient allerminst de
schoonheidsprijs. Wij waren al geen voorstander van het
door de gemeente goedgekeurde beleid van tijdelijke be-
woning, omdat spoedzoekers in die periode van tijdelijke
bewoning te weinig inschrijftijd opbouwden en omdat het
aantal leeg gehouden woningen te hoog is tijdens de
werkzaamheden. Zo staan woningen veel te lang leeg en
dat in deze tijd van grote woningnood. 

Projecten in voorbereiding
Het opschuiven van Vlek 3 (terrein van voormalige basis-
school) lijkt een gebed zonder eind. BrabantWonen pro-
beert zeer energiezuinige appartementen te bouwen die

dan ook nog onder de eerste aftop-
pingsgrens vallen en ook nog met een
lift. Bovendien komt het gebouw verder
naar achteren zodat we geen bomen
van het grasveld Copernicuslaan daar-
voor hoeven te rooien. Voor dit plan
gaan toch al veel goede bomen tegen
de vlakte. Als het plan dan eindelijk rond
is dan moet de Raad van Commissaris-
sen van BrabantWonen het goedkeuren.
Dus dat duurt nog wel wat maanden.

In april 2017 schreef BrabantWonen aan
de bewoners van de  flats Marconistraat
28 t/m 74 dat men na de zomermaan-
den met de werkzaamheden zou starten
en dat het de bedoeling was dat ze voor

de kerst helemaal klaar zijn. Het ziet er
naar uit dat men pas in 2018 met de werkzaamheden
start.
Al deze vertragingen bij BrabantWonen doen het ergste
vrezen voor de plannen van de zeven flats die gesloopt
gaan worden. De eerste bewoners uit de flat Copernicus-
laan 1-39 zijn al verhuisd en BrabantWonen is druk bezig
om alle lege flats in deze vlek 21 tijdelijk te verhuren. Wij
wachten met smart op de eerste schetsen van de vervan-
gende flats. 

Een werk wat al lang uitgevoerd had moeten worden, is
de parkeerregeling oostelijke zijde Paardskerkhofweg en
landtong industriehaven. Het besluit genomen in het Col-
lege van 12 juli is pas gepubliceerd op 27 oktober en al-
leen in 'mijn overheid'. Daar stond 'Het besluit treedt in
werking op de dag direct volgend op de dag van publica-
tie'. Niets gebeurd. Wel is er een bord geplaatst voor de
landtong ten behoeve van Margriet Winterfestival. Het kan
wel bij de Brabanthallen, maar Boschveld kan wel nog
langer wachten. Bij Boschveld hoeft de gemeente de af-
spraken niet na te komen of genomen besluiten uit te voe-
ren. ●

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's Michael Bögels
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Eerste bouwketen voor bouw woningen in Hart van Boschveld

Wel bord parkeren op landtong, geen bord voor parkeren 
Paardskerkhofweg



Boschveldoverleg
Op 16 oktober vergaderden we in de herfstvakantie met een kleinere groep
mensen over het idee van de vershal bij het winkelcentrum en waren er
weer politiecijfers en werden we opgeroepen om een aandeel in de windmo-

len te nemen. Tijdens de laatste vergadering van dit jaar op 27 november nemen wij met de thermometer de stand
van zaken van de sociale visie op en behandelen we de plannen in uitvoering en voorbereiding.

16 oktober: Geen vershal, politiecijfers en projecten
Boschveld was die ochtend landelijk nieuws omdat er een
ontploffing bij de Grasso was geweest. De oorzaak was
dat een container met ammoniak was ontploft. Er waren
geen slachtoffers gevallen wel 5 licht gewonden met
ademhalingsproblemen. Wijkagent Bas van Boxtel kon
vertellen dat de wijk niet ontruimd hoefde te worden om-
dat de wind gunstig was; wel was de Parallelweg een tijd-
je afgesloten.

De politiecijfers gaven over het algemeen geen verontrus-
tend beeld. Wel waren de woninginbraken in de zomer-
maanden gestegen in vergelijking met vorig jaar (2016),
maar ze waren ongeveer gelijk aan de jaren daarvoor
(2015 en eerder). Er waren de laatste maanden minder
meldingen van overlast. Er is een camerabesluit geweest
betreffende de camera's rond het winkelcentrum. Het is
verlengd tot 2020. Er komen nieuwe camera's bij en zij
kunnen voortaan bekeken worden in de garage van het
Paleiskwartier. Politie kan dan ook snel beelden downloa-
den. Uit de cijfers van de eerste drie kwartalen van 2017
blijken de auto-inbraken gedaald (van 48 naar 35), maar
de diefstal van fietsen (van 7 naar 15) en bromfietsen
(van 2 naar 6) zijn toegenomen. Dalingen waren er op het
gebied van bedreiging (15 naar 4), vernieling auto's (14
naar 6) geluidsoverlast (75 naar 31) en verlaten plaats de-
lict (van 19 naar 8).

Over het idee van een vershal op het van Coehoornplein
waren we in de vergadering het snel met elkaar eens. Dat
is dus geen goed idee en op een onzorgvuldige wijze door
het College naar buiten gebracht. Dat hebben OBB en be-
stuur winkeliersvereniging ook duidelijk aan het College
laten weten. De betreffende ambtenaren wisten hier ook

niets van. Kathy van Grinsven (gemeente), ter vergade-
ring aanwezig, is aangemoedigd om snel met het plan
voor het opknappen van het aanzicht van de winkels voor
en achter naar de overleggroep te komen. Op dinsdag 21
november is dat overleg. Hopelijk kunnen wij dat plan met
termijn van uitvoering in de vergadering van januari 2018
bespreken.

27 november: Actieplan sociale visie en projecten in
uitvoering en voorbereiding
In april hebben we voor het laatst het actieplan sociale vi-
sie besproken. Het is goed om aan het eind van het jaar
te kijken wat er van de voorgenomen acties is terecht ge-
komen en of we op bepaalde onderdelen van rood en
oranje naar respectievelijk oranje en groen zijn gekomen. 
Verder is het goed om kritisch te kijken naar wat er aan
het gebeuren is rond EKP, Grasso, Grenco, en Spoorzo-
ne. Daar wordt in de komende maanden veel tijd en over-
leg aan besteed. We willen ook voldoende aandacht voor
de andere lopende zaken in Boschveld, want daar dreigt
toch een beetje de klad in te komen.

Overlegdata in 2018
In de afgelopen vergadering zijn ook de data voor de ver-
gaderingen in 2018 vastgesteld:
Dat zijn de volgende maandagen: 22 januari, 12 maart, 7
mei, 25 juni, 27 augustus, 8 oktober en 26 november. Dat
is een bijeenkomst minder dan voorgaande jaren. De
Buurtkrant verschijnt telkens in de week voor de vergade-
ring (donderdag / vrijdag). Agenda en bijbehorende stuk-
ken worden een week voor de vergadering per e-mail ver-
stuurd en op een tiental adressen bezorgd. Alle informatie
is ook te vinden op www.boschveldbeweegt.nl  ●

Tekst: Kees Heemskerk
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Update CPO-bouwproject BWWB (Edison-
straat, Zernikestraat en Paardskerkhofweg)

Inmiddels is de kas opgeleverd aan de
Edisonstraat; de gemeenschappelijke
ruimte voor de bewoners. Hier kan onder
andere in eerste instantie vergaderd en
geklust worden en er leven nog veel meer
ideeën. In de komende tijd zal daar meer
duidelijkheid in komen, eerst maar eens
wonen!

En dat gaat gebeuren; eind november
wordt, als alles volgens plan verloopt, het
eerste blok (Blok A) opgeleverd. Dit blok
bevindt zich tegenover de school. 
Ongeveer 2 weken later volgt Blok B en
daarna C. Afhankelijk van de winter zullen
blok D en E in een maand tijd volgen.

Daarna kan gemeente de straten rondom
het project verder aanpakken. In het vroe-
ge voorjaar worden de bomen rondom het
project aangepland en gaan de bewoners
met het binnenterrein aan de gang. Er
komt een flinke laag teelaarde op het klap-
zand zodat er van alles kan gaan groeien.
De werkgroep GroenWaterRuimte heeft
hiervoor een mooi plan ontwikkeld. Aan de voorzijde wordt
er een groene rand ingericht die aansluit op het Groene
Hart van Boschveld.  ●

Tekst: Leidi Haaijer
Foto: BWWB

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Lees Voor Lees Mee zoekt voorlezers
Houdt u van (voor)lezen? 
Lees Voor Lees Mee is op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om een keer in de week te gaan voorlezen
bij een gezin met jonge kinderen. 

Lezen is erg belangrijk, op school, maar zeker ook
thuis! Helaas zien we dat er bij veel gezinnen nog nau-
welijks voorgelezen wordt. Lees Voor Lees Mee brengt
hier verandering in! Op een speelse manier gaan vrijwil-
ligers samen met ouders en kinderen aan de slag met
boeken en voorlezen. In 7½ jaar hebben we in 573 ge-
zinnen voorgelezen aan 1031 kinderen. Nu hebben we
grote behoefte aan voorlezers. Er staan te veel kinde-
ren op een wachtlijst. Ook in deze wijk.
Wat doe je als vrijwilliger? Twintig weken lang word je
gekoppeld aan een vast gezin. Hierbij houden we zeker
rekening met tussentijdse vakanties van de voorlezer. Een keer in de week kom je een uurtje bij hen thuis. Ook krijg je
een korte workshop Interactief Voorlezen. Dit alles zorgt ervoor dat jij echt wat voor een gezin kunt betekenen! 
Ben jij ook enthousiast geworden en wil jij kinderen uit jouw buurt of in een andere wijk helpen, neem dan contact met
ons op. 
Katinka Kaal: 073 - 822 5182 / 06 - 5460 8303 of email katinka@bredebosschescholen.nl ●

Tekst: Katinka Kaal
Afbeelding: BBS



Waar gaat het kunstwerk van Henri Titselaar naar toe?
In januari 2015 hebben we in
deze buurtkrant aandacht be-
steed aan het kunstwerk van
Henri Titselaar. Dit fraaie
kunstwerk van plexiglas hangt
nog aan de buitenmuur van de
oude school. Pierre Don,
woonachtig in de wijk, wilde
het kunstwerk graag op de
kop van het winkelcentrum.
Zijn missie mislukte, hij kreeg
voor zijn initiatief de handen
niet op elkaar. Wat nu? We zijn
inmiddels bijna drie jaar ver-
der. De sloop van de oude
school zit er echt aan te ko-
men. Toch maar weer eens
bellen met Pierre Don. 

Pierre: "Een ding is zeker,
voordat de sloper zijn werk
gaat doen, gaat het kunstwerk
eraf. Het wordt dan voor even
in de school gestald. Vervol-
gens komt er iemand langs om
de staat van het kunstwerk te
taxeren. Dan volgt een offerte
inzake een mogelijke opknap-
beurt. Maar het is nog ondui-
delijk of er geld voor is. Dat
wordt nog interessant. Ik heb
al een kunstenares uit Vught
bereid gevonden om het te
restaureren. Er zijn niet zoveel
specialisten voor dit soort re-
paratiewerk. Via iemand uit
Leerdam (bekend van de glas-
blazerij) ben ik bij haar terecht-
gekomen. Ook een architecte
uit Boschveld wil graag haar medewerking verlenen. Ik ga
nog meer mensen erbij betrekken die bekend zijn met het
werk van Titselaar. Het is dus nog allemaal heel onzeker.
Twee stappen terug en dan weer een stap vooruit. De ge-
meente heeft in ieder geval (nog) geen potje beschikbaar,
het geld moet dus uit andere potjes komen. Intussen is
wel het kwartje gevallen bij de gemeente nu de sloop aan-
staande is, want ik heb gezegd dat het code oranje is. De
huur voor mensen die van de oude school gebruik maken
is inmiddels opgezegd, maar zo mogen blijven totdat de
sloop daadwerkelijk begint." Een hele geruststelling voor
Pierre. 

BBS Hambaken
"Ik krijg een bericht wanneer de sloper gaat beginnen.
Maar eerst wordt er gekeken of er asbest aanwezig is in
het pand." En nu de hamvraag aan Pierre: 'waar gaat het
kunstwerk uiteindelijk naar toe?' Pierre: "Er is een herbe-

stemming. Gelukkig! We hebben wel eerst alle scholen de

revue laten passeren." 'En?' "Het kunstwerk gaat naar de
BBS Hambaken. Dat is de beste en goedkoopste oplos-
sing. Het Maatschappelijk Vastgoed heeft al toestemming
gegeven." 'Je vindt het niet jammer dat het uit de wijk ver-
dwijnt?' "Nee, het is niet wijkgebonden, toch. Bij de BBS
Hambaken komt het op een mooie donkere gevel. Ik
schat dat voor het herstellen en bevestigen van het kunst-
werk ongeveer 6000 euro nodig is. Dat moet te doen zijn
én dat is een heel ander bedrag dan de 50.000 euro voor
het verplaatsen van de Bosch Uil naar Mövenpick. Wet-
houder Jan Hoskam zal ook zijn best doen heeft hij mij
gezegd. Ook enkele politieke partijen hebben hun steun
toegezegd. Nu ben ik nog projectmanager zonder budget,
haha. Maar het komt nu goed! Wanneer het kunstwerk
eraf gaat, krijg ik een telefoontje. Dan neem ik een vrije
dag, want daar wil ik bij zijn!"   ●

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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Plexiglas kunstwerk van Henri Titselaar aan gevel oude basisschool

Redactioneel
Dit is de laatste Buurtkrant van 2017. Een jaar waarin veel
is gebeurd. Diverse bewoners kregen te maken met een
renovatie, de DMT-loods werd gesloopt en werd er een
start gemaakt met de herinrichting van het Hart van
Boschveld. Ook komen er steeds meer activiteiten waar-
aan de bewoners kunnen deelnemen. Vergeleken met
tien jaar geleden, is de wijk er zeker op vooruit gegaan. 
Ook komend jaar zal er weer veel gebeuren in de wijk. Zo
komt er een aanpak van de Marconistraat, komt er einde-
lijk een plan voor Vlek 3 (oude basisschool). Ook zal het
groen op diverse plekken worden aangepakt en komt er
hopelijk ook een plan voor het winkelcentrum. Bij al die
plannen is het van belang dat bewoners er bij betrokken
blijven. 

Als Buurtkrant proberen we de
diversiteit van de wijk in beeld
te brengen, maar ook te infor-
meren over de plannen die ge-
maakt worden of ten uitvoer
worden gebracht. 
Als redactie wensen we u al-
vast prettige feestdagen en we
hopen dat u  deze Buurtkrant
blijft lezen. Wel zullen we vol-
gend jaar maar zeven keer
verschijnen, een keer minder
dan afgelopen jaren.

Namens de redactie
Alfred Heeroma, eindredacteur.
●

Tot inTot in
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