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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Donderdag 19 januari

Tijd
19.00

Wat
Familie Boschveld

Waar
Copernikkel

Door Wie
Theater

  Vrijdag 20 januari
  Maandag 22 januari
  Maandag 22 januari
  Vrijdag 2 februari

19.00
19.30

Familie Boschveld
Boschveldoverleg

19.30
17.00

Spoorzone thema Innovatie
Winterfeest

Copernikkel
BBS

Theater
OBB

EKP
Boschveldtuin

Gemeente
Werkgroep

  Zaterdag 10 februari
  Zaterdag 10 maart
  Maandag 22 maart

12.00
12.00

Reparatiestraat
Reparatiestraat

19.30 Boschveldoverleg

Copernikkel
Copernikkel

Dienstencentrum
Dienstencentrum

BBS OBB
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Het is een mooi vak
In het BAC (Boschveld Ambachten Centrum) is 'Verdieping Drie' gevestigd. Het is
het bedrijf van Sanne Reichert en Flip Reid. Zij werken aan de vormgeving van the-
ater-, film-, en televisieproducties. Sanne is gespecialiseerd in kostuumontwerp en
de styling van historische en hedendaagse kleding voor grote en kleine producties.
We spreken met Sanne over wat ze noemt: een mooi vak.

Sanne is in 1991 afgestudeerd aan de Bossche Kunstacademie in de richting mo-
destudie. "Na de studie wilde ik wel iets doen met kleding, maar niet in de mode.
Dat vond ik te beperkt. Mijn eerste klus was kleding ontwerpen bij een groot ama-
teur theatergezelschap. Een tijdje later kreeg ik een vraag van een jonge vrouw uit
Utrecht. Zij liep stage en wilde graag hulp bij het maken van een filmpje. Inmiddels
werken we al heel lang samen. Het klikte meteen tussen ons en zo is de samen-
werking alleen maar gegroeid."

"Zo heb ik onder andere een bijdrage geleverd aan tv-producties zoals 'Menten',
'Moeder, ik wil bij de revue' en 'Goedenavond, dames en heren'. Het zijn series die
dateren uit de jaren 30, 40, 50 of 60. Nu maak ik hier niet alle kleding voor, dat zou
teveel tijd in beslag nemen. Voor een film heb je al snel een paar honderd kleding-
stukken nodig, dat lukt ook niet om het zelf te maken. Trouwens, daar is ook geen
budget voor. De meeste kleding wordt verzameld of gehuurd. Dat gaat via grote
verhuurbedrijven die weliswaar in het buitenland zijn gevestigd."

Wat is jouw precieze rol in zo'n grote productie?
"Het begint met het lezen van een script, overleggen met de regisseur, de artistiek
leider en je directe collega's over wat voor kleding hebben we nodig. Dan maak ik
een lijst en vervolgens gaan we op zoek naar de kleding bij een groot verhuurbe-
drijf, dat kan zijn in Praag of Londen. Niet in ons land. Er zijn wel wat spullen, maar
lang niet genoeg. Nu is het qua budget interessanter en aantrekkelijker om bij grote
verhuurbedrijven te bestellen."

"Tijdens de wording van een productie heeft Margriet, de dame uit Utrecht, de eind-
verantwoordelijkheid. Zij bepaalt wie wat aan doet op welke dag of scène. Ik zorg er
altijd voor dat de benodigde kleding aanwezig is en dat het klopt. Voor de hoofdrol-
len, maar ook de bijrollen, de voorbijgangers. Het is al met al een enorme klus. Met
zo'n serie zoals Menten zijn we ongeveer tweeënhalve maand bezig geweest met
de voorbereiding en het draaien duurt ook zo'n tweeënhalve maand. Er is altijd een
kleedster en een assistent-kleedster bij betrokken. Tijdens een dergelijke grote pro-
ductie ben ik vaak fulltime bezig op de set. Niet dag en nacht hoor!"

"Als het even rustig is ben ik hier op mijn atelier. Dan ga ik van alles uitproberen." In
haar atelier liggen in de rekken veel verschillende kleuren stoffen keurig opgesta-
peld. In de hoek hangt een modeljas. "Die is onder andere gebruikt voor de opening
van de Floriade. Het is natuurlijk de kunst om de sfeer te pakken voor zoiets. Het
kan gaan over de oertijd of de Napoleontijd, daar moet zo'n jas op worden gemaakt
in allerlei kleuren. Het is een mooi vak."

Over de Spoorzone wil Sanne ook nog wel wat kwijt. Ze vindt het essentieel dat er
een soort van zuurstofzone komt tussen de oude stad en Boschveld. "Meer groen,
meer licht. Het is ’s avonds donker hier en minder aangenaam. En verder zou er
meer aandacht mogen komen voor de dynamiek van de wijk, veel mensen hebben
niet door dat er bij het BAC veel gebeurt." 
En dat laatste klopt helemaal, het is het creatief hart van Boschveld!   !
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Sanne Reichert in haar werkruimte



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels, gemeente, Paleiskwartier

Paleiskwartier en Boschveld met elkaar verbinden

Het Paleiskwartier ligt pal naast Boschveld. De Christiaan Huy-
gensweg is de scheidslijn tussen beide wijken. Qua architec-
tuur, sfeer en beleving zijn beide wijken heel verschillend. Zo
verschillend zelfs dat het Paleiskwartier en Boschveld niets met
elkaar hebben. Nog niet. Maar als het aan Sacha Weimer ligt,
gaat dat veranderen. Sacha is nu ruim een half jaar voorzitter
van Wijkbelangen Paleiskwartier en wil graag meer verbinding
met Boschveld. 

Sacha woont nu vijf jaar in Paleiskwartier. Ze kent onze stad
goed, want haar ouders hebben hier gewoond. Sacha: "Onze
wijk is mooi en bijna af. Het is een mooi ontworpen wijk, daar is
destijds goed over nagedacht. Ook wat betreft de infrastructuur
zijn we goed voorzien. En natuurlijk zijn er wat knelpunten,
maar we zijn absoluut een A-locatie. Onze wijk is heel anders
dan Boschveld. Niet alleen architectonisch, maar ook multicul-
tureel. Het is helder dat de meeste bewoners in het Paleiskwar-
tier een hoger inkomensniveau hebben dan de meeste mensen
in Boschveld. Maar gelukkig zitten we in een samenleving die
breder is dan onze wijk. We hebben een prachtige Paleisbrug,
maar ik vind het óók belangrijk dat er in Boschveld een brug
gaat komen voor voetgangers en fietsers. Een tweede passe-
relle voor de wijk als verbinding met de binnenstad. Dat zou ik
echt een aanwinst vinden."

Kunnen het Paleiskwartier en Boschveld dichter bij elkaar ko-
men? 
"Ja, ik ga me nu als voorzitter sterk maken om meer verbinding
te zoeken met onze buren. Nu staan we toch een beetje met de
rug naar elkaar toe. Laten we eens gaan kijken wat we samen
kunnen gaan doen op onder andere cultureel- of vrijetijdsge-
bied. Natuurlijk zal dat niet van de ene op de andere dag gaan.

De eerste stapjes zijn gezet. Ton Joore gaat ons helpen met bij-
voorbeeld het organiseren van wandelingen. Voor Janneke
Franke hebben we inmiddels subsidie geregeld voor een kunst-
werk in Boschveld. En ik luister regelmatig naar Kees Heems-
kerk, een kritische beschouwer van plannen. Ik kom hem zo nu
en dan tegen. In het begin keek hij tegen mij aan als een me-
vrouw uit het Paleiskwartier. Daar wonen mensen met grote
pensioenen, zei hij. Maar Kees begint te ontdooien. Ik vind de
historische kennis van Kees over Boschveld ongelooflijk groot.
Hij heeft een geheugen als een olifant. Een leuke man, ik zie en
spreek hem graag. Vertel dat hem maar."

Tot slot, hoe zie je de plannen inzake de Spoorzone?
"Ik vind het van de gemeente een heel goed initiatief om de
spoorzone als één geheel op te pakken en niet alleen naar
Boschveld of naar het Paleiskwartier te kijken. De lijn wordt
vanaf het JBZ, met een bocht langs Willemspoort, Paleiskwar-
tier en Boschveld naar de Brabanthallen doorgetrokken. Dat
vind ik een winstpunt. Wat ik ook goed vind, sommige zijn daar
wat cynisch over, dat er vanaf het begin van het Spoorzonepro-
ject met alle bewoners wordt gecommuniceerd. De betrokken-
heid in Boschveld is weliswaar groter dan bij ons, maar Bosch-
veldbewoners hebben misschien ook meer te winnen dan be-
woners uit het Paleiskwartier."   !
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Sacha Weimer wil verbinding zoeken tussen Paleiskwartier en Boschveld



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels, Miesjel van Gerwen

Je kan plannen wel bijsturen

Beeldend kunstenaar Miesjel van Gerwen is interim-voorzitter
van de Bewonersvereniging Veemarktkwartier. In  die rol spre-
ken we met Miesjel over wat voor invloed  je hebt als bewoner
op stadsontwikkelingsprojecten. Maar we spreken ook even
over zijn werk als kunstenaar, bijvoorbeeld zijn dagtekening. 

Miesjel begint de dag meestal met een dagtekening. Ik heb met
Miesjel afgesproken in de BBS en ben benieuwd of hij al een
dagtekening heeft gemaakt? Miesjel: "Ik begin er meestal de
dag mee, maar vandaag niet. Maar dat komt wel in orde. Ik
weet nooit wat ik ga creëren. Ik ga zitten en begin puur intuïtief.
Doop mijn pen in de inkt en zet wat lijnen op papier, de rest
komt dan vanzelf." Miesjel heeft daarnaast ook een vaste ru-

briek in het Brabants Dagblad. Vier dagen per week staat ’t
Moer in het Bossche katern. Een cartoon met de kijk van Mies-
jel op een actuele gebeurtenis in het Bossche. Altijd scherp,
maar ook licht verteerbaar. Hoe komt zoiets tot leven? "Ik bel 's
middags met de krant. Wat staat er morgen in? Daarnaast kijk
ik ook wel op de website, maar dat nieuws stroomt niet altijd
door naar de papieren editie. Ik kies meestal een aansprekend
onderwerp voor de lezer." Intussen heeft in het Brabants Dag-
blad, naar aanleiding van de Spoorzoneplannen, al een cartoon
van Miesjel gestaan. 

En nu de Spoorzone
In december vorig jaar heeft de gemeente enkele sessies be-
legd over de plannen met de Spoorzone en dan specifiek over
de invulling van het EKP gebouw. Bewoners en andere belang-
stellenden werden uitgenodigd om mee te praten over de plan-
nen, om ideeën aan te reiken. Maar heb je werkelijk invloed?
Miesjel is bedachtzaam. Hij refereert in die context aan eerdere
gesprekken met de gemeente. Miesjel: "Even was bij de ge-
meente het idee om er een waterkwartier van te maken. Een
aantal mensen uit het Veemarktkwartier heeft hiertoe ideeën
geuit. Het EKP-gebouw is namelijk helemaal niet onaardig.
Daar kun je best wat om heen doen met water. Miesjel toont
ons een schets die fraai oogt. Een waterkwartier met een edu-
catiecentrum, want water is heel belangrijk in ons leven. Voor
de wijk was dat heel bijzonder geweest. Maar dat gaan ze niet
doen." 

Je kunt wel bijsturen
"Ik vermoed dat ze bij de gemeente wel weten wat ze precies
willen met het EKP-gebouw en omgeving. Dat is het probleem
heel vaak. Je wordt gevraagd om mee te praten, omdat ze
graag democratisch te werk gaan, maar tegelijkertijd doen ze
liever wat ze al voor ogen hebben. Maar, je kunt wel bijsturen.
Kijk maar naar de Nelson Mandelaweg. De gemeente wilde
eerst de Parallelweg doortrekken over het water; dat was ge-
makkelijker. Dat is niet gebeurd, dankzij onze bemoeienis. Maar
het is nog niet helemaal klaar met onze bemoeienis. De Paral-
lelweg is nog steeds tijdelijk afgesloten, terwijl wij hebben be-
dongen: geen doorgaande weg meer. Maar de definitieve afslui-
ting laat nog op zich wachten. Als interim-voorzitter ga ik de
communicatie hierover weer op gang brengen. De gemeente
wil kennelijk de weg niet afsluiten. Dat voelt bij ons niet goed.
We gaan binnenkort maar weer eens om de tafel. Kijk, de goed-
betaalde mensen van de gemeente willen graag plannen op
hun manier invullen, dat snap ik. En wij bewoners willen een
stadsontwikkelingsproces, indien nodig, graag bijsturen. En ja,
soms lukt het als bewonersclub om met goede argumenten
plannen bij te sturen."    !………
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Miesjel van Gerwen

Een  Waterrijke omgeving rondom het EKP, zomaar een idee dat zou kunnen



Tekst:  Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

NaaiMeetup Boschveld pakt steeds meer betaalde klussen aan
'Ik zou het voor geen goud willen missen'

Buren en beste vriendinnen Zohra Lakai en Najia Bayouni gaan
elke vrijdagochtend naar de NaaiMeetup in Copernikkel. Dat
doen ze al zo'n anderhalf jaar. Samen met gemiddeld vijftien tot
twintig andere vrouwen maken en repareren ze eens in de
week kleding en alles wat je met een naaimachine kunt maken
of vermaken. "Ik heb al voor iedereen gordijnen versteld," zegt
Zohra. "Ik kom ook voor de gezelligheid. Om samen de dag
door te nemen. Te buurten en elkaar weer te zien. Dat is mis-
schien nog wel belangrijker.’"

Najia is het daar roerend mee eens. "Mijn man is ziek, ligt op
bed en heeft verzorging nodig. Alleen op vrijdagochtend kan ik
er even lekker tussenuit. Dan komt mijn dochter oppassen. Bij
de NaaiMeetup kom ik weer op adem. Een lichtpuntje in de
week. Ik zou het voor geen goud willen missen."

Mooi toch
"Sommigen kunnen veel en anderen beginnen pas," vervolgt
Najia. "Neem Abdyl, de enige man op vrijdagochtend. Een paar
weken geleden kwam hij aanlopen en had hij bij wijze van spre-
ken nog nooit een naaimachine gezien. Nu zit hij zijn broeken te
repareren. Mooi toch. We helpen elkaar en we leren van elkaar.
Dat is het bijzondere van de NaaiMeetup."

Met oog voor
Ook Selma Kromhout komt graag op de vrijdagochtend. "Ge-
woon omdat het zo ontzettend leuk is. Het is een warm kippen-
hok, zeg maar. We doen het hier anders. Als je ziet waar Ne-
derlandse winkels en kledingmerken voor een schijntje hun kle-
ding vandaan halen en hier duur verkopen. Dat arbeiders voor
een hongerloontje fantastische kleding maken en als ze pech
hebben onder de puinhopen van zo'n bouwvalling gebouw te-
rechtkomen, zoals laatst in Bangladesh. Daarom maken we hier
van oude dingen prachtige nieuwe kleding en allerlei andere
spullen. Met oog voor mens en milieu."

Schappelijke prijzen
"De NaaiMeetup bestaat al weer zo'n vijf jaar," vertelt initiatief-
nemer en kartrekker Leidi Haaijer. "We zitten sinds kort in het
tweede pand van Copernikkel. Een rustige en fijne plek waar
we ook de mogelijkheid hebben om meer te gaan doen. We
gaan ons naast de vrijdagochtend ook meer bezighouden met
opdrachten. Dat doen we op dinsdagmiddag. Klussen van in-
stellingen en van mensen uit de wijk en de rest van de stad.
Voor schappelijke prijzen. Om een broek om te zomen, een rits
in te zetten, naadjes vast te zetten, een scheur te repareren,
gordijnen op maat maken. Alles waar je thuis tegen op ziet en
die de NaaiMeetup makkelijk kan maken."

Meer dan waard
Pas geleden danste Dans- en Balletstudio Dorry Langenberg in
onder meer kleding van de NaaiMeetup de voorstelling Kerstto-
nen in de Verkadefabriek. Faisa Alim en stagiaire Rowan ('Jam-
mer dat mijn tien weken stage bijna om zijn') Grefkes waren
daarbij. Faisa: "Het is erg leuk om die dansers te zien in kleding
die wij hebben gemaakt. Dat maakt je trots, We zijn ruim twee-
enhalve dag met de kleding bezig geweest. Als je daar zo zit, is
het elke minuut meer dan waard geweest. We hebben ook kle-
ding gemaakt voor de voorstelling Familie Boschveld die 18 en
19 januari in de wijk te zien was. En we hebben nog twee klus-
sen voor de boeg. Laat al die andere opdrachten maar komen.’

Meer weten? Bel (06 - 1835 9643) of mail
(hep@leidihaaijer.nl) naar Leidi Haaijer of neem contact op
met Copernikkel (info@copernikkel / 06 - 2521 5340).   !
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De NaaiMeetup op vrijdagochtend: "Een warm Kippenhok"



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels

Wijsjes uit het Oosten
De Copernikkel was op dinsdagavond 19 december omgeto-
verd in een fraai kerstsfeerachtig podium. Op het podium stond
de Boschveldband, dit keer samen met een Boschveldkoor. Dat
was is een primeur, zoals onze eigen maestro Janneke Franke
zei. Ja, Boschveld heeft ook een maestro, bijna net zo goed als
Maartje van de Wetering, winnares van het programma
Maestro. 

De titel van het programma: Wijsjes uit het Oosten. Dat klonk
veelbelovend en dat was het ook. Buiten was het donker en kil,
maar binnen waren de klanken van muzikaal Boschveld hart-
verwarmend. Boschveld is een veelzijdige wijk, dat hoor je vaak
zeggen en daar is niets op af te dingen. Boschveld blinkt uit in
theater en muziek maken. Het is mooi om te luisteren naar mu-
ziek uit allerlei landen dat wordt vertolkt door (jonge) talentvolle
mensen die recht uit hun hart zingen. De avond begon christe-
lijk met het meerstemmige Dona Nobis Pacem. Het goed gevul-
de zaaltje neuriënde stemmig mee. De sfeer zat er meteen in. 

Daarna nog prachtige gezongen liedjes uit onder meer de Oe-
kraïne, Rusland en Nieuw Zeeland. Het was om stil van te wor-
den. 
"Doen we nog een pauze?", vroeg Janneke. Nee, daar had nie-
mand zin in. Boschveldbandlid Vincent Verbeek, tegenwoordig
woonachtig in Brussel, maar nog altijd verknocht aan Bosch-
veld, speelde op zijn accordeon een vrolijk en tegelijkertijd
droevig liedje. Op veler verzoek zongen Janneke en Vincent
'De wereld staat in brand', een liedje uit de 'Held van Bosch-
veld', het theaterspektakel van twee jaar geleden. 

De avond werd door de Boschveldband met wereldmuziek
swingend afgesloten. Het applaus was hartelijk en verdiend.
Hopelijk volgend jaar een vervolg van 'Wijsjes uit het Oosten'.
En of dit niet genoeg is gaan we half januari – onder wederom
de bezielende leiding van theatermaker Janneke Franke – een
muzikale theaterroute lopen door de wijk met muziek en thea-
ter.  ! 

6

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

Heeft u kinderen van 0 tot 4
jaar? 

En maakt u gebruik van opvang bij:
• Een kinderdagverblijf
• Een peuterarrangement
• Een gastouder
• Familie, vrienden en/of kennissen?

Dan zou ik u willen uitnodigen om deel te nemen aan mijn af-
studeeronderzoek.

Voor mijn afstudeeronderzoek, in opdracht van de opleiding Pe-
dagogisch Management Kinderopvang aan Fontys Hogescho-
len Den Bosch, ben ik benieuwd waarom ouders met kinderen
van 0-4 jaar uit de wijk Boschveld voor een bepaalde opvang
kiezen en wat de redenen zijn om soms niet voor opvang in de
wijk te kiezen. 

Ik zou u daarom willen vragen om een korte enquête in te vul-
len die bestaat uit verschillende onderdelen. Soms kunt u vra-
gen of een onderdeel overslaan. Het invullen van de enquête
duurt ongeveer 10 minuten. Het gaat om uw mening, dus foute
antwoorden bestaan niet. 

Je komt bij de vragenlijst via deze link:
http://bit.ly/2Dalxz9

Het is ook mogelijk om de enquête telefonisch of face-to-face
met mij in te vullen, mocht u de vragen niet begrijpen en/of hulp
nodig hebben. U kunt mij hiervoor mailen op onderstaand mai-
ladres.

Laura Swart is vierdejaars student Pedagogisch Management
Kinderopvang. Email: laura.swart@student.fontys.nl    !

Boschveld, daar zit muziek in



Tekst:  Michael Bögels
Foto:  Michael Bögels

De Bossche Buurttent
Als er ergens in de gemeente Den Bosch op een bepaalde
plaats meerdere malen ingebroken wordt, kan de Bossche
Buurttent opduiken. Niet zomaar, eerst ontvangen de bewoners
van de straten waar ingebroken werd een brief waarin de plaat-
sing aangekondigd wordt.

Op de laatste dag van november vorig jaar stond de Bossche
Buurttent een paar uur op het parkeerterrein van het winkelcen-
trum. De Bossche Buurttent is een initiatief van de gemeente in
samenwerking met de politie. In de tent kunnen bewoners pra-
ten over zaken die in de buurt spelen. Ze kunnen uitgebreid in-
formatie krijgen over inbraakpreventie en praten over veiligheid
in de buurt. Op internet is meer informatie te vinden, kijk op
www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer. 

In de tent waren behalve politiemensen en een deskundige in-
braakpreventies ook een paar studenten van de Academie
Orde & Veiligheid met een van hun leraren aanwezig. Zij volgen
de opleiding tot BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar. Na
deze opleiding kunnen ze een verkorte opleiding aan de politie-
academie volgen. De studenten informeerden de bezoekers on-
der meer over de BIN, het Buurt Informatie Netwerk, in het le-
ven geroepen om samen met de bewoners de veiligheid en
leefbaarheid in de eigen wijk te bevorderen. Wijkbewoners die
de Buurttent gemist hebben, kunnen zich aanmelden via
www.bindb.nl. Deelnemers krijgen informatie via email en daar
kan op gereageerd worden. 

In de tent konden wijkbewoners zich meteen aanmelden voor
de BIN, Daar kregen ze ook een bloknoot uitgereikt waarop ver-
dachte situaties beschreven kunnen worden aan de hand van
een vragenlijstje.    !

7

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

Boschveld in vogelvlucht
Ooit was het Bossche Veld een gebied waar niemand eigenlijk
wilde zijn. Het vormde een van buffers voor de vestingstad 's-
Hertogenbosch. Toen de vestingwet in 1874 kwam te vervallen,
ging men ook buiten de stadsmuren kijken of er plekken waren
om te wonen. Het Bossche veld was niet de eerst keuze, maar
begin 20e eeuw zag men ook hier kansen. Het drassige gebied
werd gedempt met zand uit wat nu de Ertveldplas is. Grasso
vestigde zich hier, niet veel later kwam de Veemarkt en kwa-
men er ook de eerste huizen, sportvoorzieningen. Met de komst
van bandenfabriek Michelin kwam er ook veel werk en ook
meer industriële ondernemers.

Na de oorlog werd de wijk in rap tempo opgebouwd, men wilde
zoveel mogelijk huizen bouwen in een zo kort mogelijke tijd om
wat te doen aan de woningnood. De wijk kreeg een eigen ka-
rakter, er kwam een winkelcentrum en een kerk en ook een ver-
binding naar de 'vestingstad'.  Aanvankelijk werden de wonin-
gen in blokken gebouwd (nu nog te herkennen aan de straten
structuur) en later kwamen er ook meer creatieve vormen. De
wijk was eind jaren 50 al grotendeels gevormd. Natuurlijk kwa-
men er nog wel zaken bij zoals een basisschool en een school

voor bijzonder onderwijs. 
Met de huizen en de aanwezige industrie was de wijk qua ste-
nen wellicht af, maar veranderde in loop der jaren toch. Er kwa-
men meer arbeidsmigranten en de inwoners van Boschveld
werden ook gemêleerder. Daarmee veranderde het karakter
van de wijk ook en vaak niet ten goede. Ook verdween in loop
van de tijd een aantal industriële ondernemers en nam de werk-
loosheid toe. Bovendien bleek dat veel arbeidsmigranten in een
eigen wereldje leefden.
Begin deze eeuw dacht de gemeente dit kunnen oplossen door
de hele wijk te slopen en opnieuw op te bouwen, maar dat wil-

den de bewoners van de wijk
toch niet en het plan ging van
tafel. Er kwam een nieuw wijk-
plan (Boschveld Beweegt)
waarin een gefaseerde aan-
pak werd voorgesteld. Het
doel van die aanpak was om
bewoners op een bepaalde
manier door te schuiven in de
wijk. Dat idee was goed be-
doeld, maar blijkt door allerlei
regels, economische crisis en
andere zaken toch minder
goed uit te pakken.
Het wijkplan ging niet alleen
uit van de aanpak van 'ste-
nen', ook de sociale structuur
moest veranderen, waardoor
de bewoners zich weer met el-
kaar verbonden voelen. Dat
lijkt wonderwel goed uit te
pakken, want de bewoners
blijken vol met initiatieven te
zitten, maar het leek wel of
men niet de kans kreeg die te
tonen.
In de ruim 100 jaar dat er acti-
viteiten zijn in het Bossche

veld, is er veel gebeurd en ver-
anderd.
Om bewoners te informeren over die veranderingen, maar ook
te zorgen voor verbinding, schrijft Buurtkrant al 13 jaar over lo-
pende zaken over en met bewoners. Wil jij daar aan bijdragen
en uiteindelijk ook een stuk geschiedenis schrijven, laat het ons
weten en mail ons buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl 

Tekst: Alfred Heeroma
Foto: Erfgoed 's-Hertogenbosch (fotograaf onbekend)

Buurttent met informatie over inbraak(preventie)

Beeld uit 1960. Zoek de verschillen met hoe het er nu uitziet.



  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

Vrouwenlunch
Op dinsdag 19 december heeft Boschveld Actief een speciale
Vrouwenlunch georganiseerd, namelijk een geheel aangekle-
de Kerstlunch! 

Het was een warme, goede opkomst, aangezien alle vrouwen
uit de wijk welkom waren. Onder het genot van een lekkere
High Tea (en warme thee) konden mensen genieten van de
kerstlunch. In onze ogen was het zeker geslaagd; we hopen
dat de gasten het ook leuk vonden!

Vanuit Boschveld Actief wensen we iedereen een fijn nieuw-
jaar en we hopen jullie ook in 2018 te mogen begroeten bij
onze activiteiten!   !

Tekst: Hakima Benahdi
Foto: Arzu Yakut

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl
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Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Maaike de Ruijter

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 10.30

Mantelzorg
Buurtteam
Buurtteam
Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Claudia ten Hove
Anja Ligtvoet / John Wildenberg

Maandag
Maandag

Laurette Pinxt / Tessa Tomasini
Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings

Woensdag
Donderdag

11.00 - 12.00
13.00 - 14.30
10.00 - 11.30
11.00 - 12.00

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

Lekkere hapjes bij de Vrouwenlunch

Kerstdiner

Op vrijdag 22 december  hebben we al een klein beetje van
de Kerst kunnen genieten tijdens een kerstdiner georgani-
seerd door Boschveld Actief in samenwerking met Resto van
Harte. 

De gasten konden genieten van een vier-gangen-menu en bij
binnenkomst werd er gezongen door de Bossche Bluumkes,
een heus koor uit Deuteren. Er waren ook twee kerstmeisjes
die met de kinderen hebben geknutseld, geschminkt en glitter-
tattoo's hebben gemaakt. De kinderen konden ook lekker
springen in een discospringkussen, vol met kerstmuziek. Op
die manier konden de ouders rustig genieten van het diner. De
kinderen hebben zich prima vermaakt.

Tussen de gangen door kwam ook de kerstman nog op visite.
Verreweg de meeste mensen zijn ook met hem op de foto ge-
weest. Op een enkeling na, kreeg iedereen deze foto, inclusief
kerstgroet, mee naar huis.
Het was een drukke, gezellige avond. Namens Boschveld de
beste wensen voor 2018!     !

Tekst: Chantal Witjes
Foto: Cindy Damen

Boschveld Actief en Resto van Harte organiseerden
een Kerstdiner



Wijziging spreekuren maatschappelijk werk Juvans en MEE

De spreekuren van maat-
schappelijk werk Juvans en
MEE wijzigen. Vanaf febru-
ari hebben we in Boschveld
de volgende inloopspreek-
uren: iedere maandag tus-
sen 13.00 en 14.30 uur en
iedere woensdag tussen
10.00 en 11.30 uur in het
Wijkplein van Boschveld
aan de Zernikestraat 2.
Hier kunt u vrijblijvend bin-

nenlopen met vragen of om u aan te melden. 
Juvans en MEE zijn onderdeel van het Buurtteam Breed Wel-
zijn. Het Buurtteam Breed Welzijn biedt basisondersteuning in
de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin men-
sen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving
waar het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken samen met
bewoners in de wijk!

U kunt met allerlei vragen terecht bij het Buurtteam Breed Wel-
zijn. Bijvoorbeeld  met vragen op het gebied van relaties, finan-
ciën, gezondheid of bij de verwerking van ingrijpende gebeurte-
nissen. Maar ook als u iets wilt organiseren in uw buurt samen
met andere bewoners, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk
of vragen hebt over mantelzorg. Samen met u kijkt de mede-
werker van het Buurtteam wat er nodig is en wie u daarbij kan
ondersteunen. Wij werken daarbij ook nauw samen met andere
organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam,
de GGD of de basisschool.

Het buurtteam wordt gevormd door medewerkers van de orga-
nisaties Juvans, MEE en Divers.   !

Tekst: Tessa Tomasini
Foto: Ashley Fasting
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Van links naar rechts: Anja Ligtvoet, Laurette Pinxt, John Wildenberg, Tessa Tomasini

Kinderen helpen met taal en rekenen: iets voor u?
Boschveld is een wijk waar veel kinderen wonen. Vaak zitten zij
op school op basisschool ’t Boschveld in de BBS.  Maar ook op
de andere basisscholen in West staan veel kinderen uit Bosch-
veld ingeschreven. Een aantal van deze kinderen kunnen on-
dersteuning gebruiken bij hun schoolwerk. 
Zo zijn er kinderen waarvoor het in de klas net even te snel
gaat of die wat achterstand hebben opgelopen. Ook zijn er kin-
deren die een van de vakken net wat moeilijker vinden dan de
rest. Zij willen dan wat extra tijd steken in bijvoorbeeld spelling
of begrijpend lezen. 

Er is al een groep vrijwilligers die een-op-een bijles geven aan
kinderen uit Boschveld. De resultaten hiervan zijn erg positief.
Kinderen, leerkrachten en ouders merken echt vooruitgang in
de schoolprestaties van de kinderen. De vrijwilligers bouwen
daarnaast een leuke band op met de kinderen en voelen zich
erg gewaardeerd. 

Helaas hebben we nog niet genoeg vrijwilligers om alle kinde-
ren te helpen. Daarom hierbij de oproep: lijkt het u leuk om zich
in te zetten voor de kinderen in Boschveld? Heeft u wekelijks na
schooltijd nog een uurtje of twee over? Dan hoor ik graag van
u! Ervaring in het onderwijs of het geven van bijles is niet nodig.
We kijken samen wat uw sterke en zwakke punten zijn en ma-
ken op basis daarvan een match met een kind.

Voor vragen of om u aan te melden kunt u mij bellen of e-mai-
len. Wijkwerker Benthe van der Vleuten,
b.vandervleuten@divers.nl, 06 - 5532 2160.   !

Tekst: Benthe van der Vleuten
Foto: Vrij van Internet

Ondersteuning gevraagd bij Taal en Rekenen
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Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels; Film Spoorzone (gemeente)

Boschveldoverleg
Omdat er dit jaar maar zeven keer een Boschveldoverleg is, is
de eerste vergadering van het jaar wat later dan voorgaande
jaren en valt niet samen met de gezamenlijke bijeenkomst van
de ambtenaren in het nieuwe jaar. Cijfers van politie, meldpunt
en wijkplein over 2017 zijn de onderwerpen waarin wij op 22 ja-
nuari terugkijken naar 2017. Dat hadden wij wat betreft de
stand van zaken van de sociale visie in de laatste vergadering
van 2017 op 27 november gedaan.

Terugblik 27 november: Actieplan
sociale visie en lopende projecten
Het actieplan sociale visie heeft zes hoofd-
thema's namelijk sociaal en veilig, samen
wonen, samen leven, kinderen en jonge-
ren, taal en communicatie, ondernemend
Boschveld. Sommige thema's beslaan
meerdere onderwerpen zodat we op deze
avond 30 bladzijden te bespreken hadden.
Per onderwerp is aangeven welke acties
er ondernomen zijn (of moeten worden) en
welke resultaten er geboekt zijn. De resul-
taten worden aangegeven met groen (gaat
goed), oranje (kan beter), rood (gaat nog
niet goed) 
Omdat er veel gebeurt en dus veel onder-
werpen besproken werden, ging die be-
spreking  ten koste van de diepgang be-
treffende de onderwerpen. Misschien is het
mogelijk dat we voor elke vergadering een
thema uitkiezen en dat dan verder uitdie-
pen.
De start van de bouw in het Hart van
Boschveld kon aangekondigd worden
evenals  de verkoop van de blokken 3 en
4. Bovendien was het een drukke maand
van vergaderen betreffende EKP-gebouw en Spoorzone en be-
zoekers daarvan hadden waardering voor de voorbereiding,
maar forse kritiek op de wijze waarop omgegaan werd met de
inbreng van de aanwezigen. Men had geen goed gevoel of die
inbreng in de toekomst goed verwerkt zou worden.

22 januari: Cijfers 2017: Politie Meldpunt Openbare
Ruimte en Wijkplein
In het begin van 2018 bekijken wij aan de hand van de cijfers
welke ontwikkelingen er in 2017 zijn geweest. Heeft de trend

van stijging woninginbraken zich in het laatste kwartaal doorge-
zet ondanks het feit dat eind november de Buurttent bij het win-
kelcentrum 's avonds heeft gestaan? Daarin kon men voorlich-
ting krijgen over inbraakpreventie. Is het aantal meldingen in
Boschveld weer gestegen en neemt Boschveld nog steeds een
koppositie in wat betreft illegale stort? Zijn er in het Wijkplein
meer bezoekers en zijn het dezelfde onderwerpen als voor-
gaande jaren die het hoogst scoren? Op deze vragen krijgen wij

tijdens de vergadering hopelijk goede antwoorden. 

We blikken ook terug op de stand van zaken betreffende het
EKP-gebouw en de Spoorzone. Bij de Spoorzone is een van de
bijeenkomsten afgelast. Dat ging over innovatie en klaarblijkelijk
zijn we in 's-Hertogenbosch nog niet zo ver innovatief gevor-
derd dat wij zo'n bijeenkomst kunnen houden als er een fikse
sneeuwbui is gevallen. 
We kijken echter ook vooruit naar de projecten die in uitvoering
zijn of het komende jaar in uitvoering komen.

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

Rommel en illegale stort; gaat het nu beter?

Het CPO-project is nu bijna klaar, maar welke projecten staan er nog in de planning voor 2018?



Tekst: Marlijn van Dalen
Foto: Nicole Pakker

Als het echt winter is dan ligt het werk soms even stil in de
Boschveldtuin. De grond is te hard om erin te kunnen werken.
Maar toch zijn er ook dan soms klusjes te doen en kun je lekker
buiten zijn. 

Van de gemeente als gulle gever hebben we de jaarlijkse stapel
houtsnippers gekregen die over alle paadjes verdeeld zijn. De
paadjes, waar wij fijn overheen kunnen lopen zonder erg zan-
derige schoenen te krijgen, zijn ook goed voor het bodemleven.
Want eronder wonen vele wormen en bijvoorbeeld pissebed-
den. 

Planten zijn in winterrust. Ze zijn hun blad verloren. Op die ma-
nier kan alle energie gebruikt worden om in leven te blijven. Bij-
voorbeeld de Buxus en Helleborus (of Kerstroos) blijven groen
ook in de winter. Tenzij er natuurlijk net als een aantal weken
geleden er zo'n prachtig laagje sneeuw over alle bomen, plan-
ten komt te liggen. Zie hieronder een foto uit de mooie winter
witte Boschveldtuin.

Vrijdag 2 februari van 17.00 tot 20.00 uur hebben we weer het
winterfeest in de tuin. Dan is er voor ieder die dat lekker vindt
warme chocomel en kun je opwarmen bij een vuur. Ook kunnen
de kinderen pindaslingers rijgen, zodat de vogels in je eigen
tuin ook een lekker hapje hebben. Ieder die wil, kan aansluiten
en eventueel iets lekkers meenemen. Het is leuk als er vanuit
meerdere culturen iets te eten zal zijn! Zo ontmoeten we elkaar
en leren we elkaars eetgewoontes kennen. Zie ook de flyer
hiernaast.

Op 2 februari is het ook warme-truien-dag. Ga allemaal met een
dikke trui aan naar je werk of naar school en zorg ervoor dat
daardoor de verwarming een graadje (of twee) lager kan dan
normaal. Kruip 's avonds op de bank lekker tegen elkaar aan
met een kop warme thee. Zo besparen we gas, want de meest
groene energie is de energie die NIET gebruikt wordt! 
Zie https://www.warmetruiendag.nl/ voor informatie en hoe je
mee kunt doen.

Heb je een vraag of wil je contact hebben met iemand van de
Boschveldtuin? Mail naar: info@boschveldtuin.nl  of kijk op:
www.boschveldtuin.nl

Tekst: Marlijn van Dalen
Foto: Nicole Pakker

Edisonstraat 28    
☎ 073 -623 3195       E-mail: info@obboschveld.nl
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Boschveldtuin in winterse sfeer



Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Michael Bögels; Nicole Pakker

Groen en Spelen
Het groen in onze wijk was vorige maand door de sneeuw een
tijdje wit. Voor sommigen reden om kou en gladheid buiten te
vermijden, voor anderen juist een aanleiding om buiten te gaan
wandelen of spelen. De werkgroep Groen en Spelen van de
wijkraad had een rustige tijd, waarin we vooral als ogen en
oren voor wijkbewoners en gemeente werkten. Zo proberen we
ervoor te zorgen dat er in Boschveld groene, veilige en mooie
openbare ruimten blijven en komen.
We hielden en houden ons met de volgende onderwerpen be-
zig:

�Nieuwe bomen en struiken
Na de jaarlijkse gezamenlijke ‘inboetronde’ met onze werkgroep
in september, maakte de gemeente een lijst van plekken waar
in de wijk nieuwe aanplant van bomen, struiken en heesters no-
dig is. In het najaar en voorjaar wordt dit aangeplant. Wij heb-
ben aanvullingen op de lijst doorgegeven en houden in de ga-
ten of het ook allemaal wordt gedaan. Er zijn al nieuwe bomen
en planten gekomen aan de Copernicuslaan, de Paardskerk-
hofweg, bij de BBS en aan de Parallelweg en de komende we-
ken gaat de aannemer ermee verder. Die bomen aan de Paral-
lelweg zijn op ons verzoek van een forsere maat (betaald uit
ons bomenpotje) zodat ze zelfs dikker zijn dan die eerder ge-
plant zijn op de Nelson Mandela-laan

� Paardskerkhofweg en CPO-project
De planning was dat in het eerste kwartaal van 2018 het inrich-
tingsplan rond het CPO-project wordt uitgevoerd en dat de ge-
meente de trottoirs, parkeerplekken en beplanting aan zou leg-
gen. De oplevering van de huizen en het opruimen rondom
duurt echter langer en dat betekent waarschijnlijk dat het te laat
in het voorjaar wordt om nog bomen en struiken te kunnen
planten.
Voor het ontbrekende voetpad vanaf de Parallelweg naar de
Paardskerkhofweg en de Brabanthallen heeft de bewonersvere-

niging Veemarktkwartier nog alternatieven aangeleverd, maar
hierop hebben we nog geen reactie van de gemeente gekre-
gen. Intussen zijn er vanuit de toekomstige bewoners van de
nieuwbouw aan de Paardskerkhofweg wensen over de voet-
gangersstromen naar de Brabanthallen ontstaan. Dat wordt on-
derwerp van gesprek van onze werkgroep met alle belangheb-
benden en de gemeente begin 2018.

�  Koestraat
Voor de gewenste herinrichting van de speelplek in de Koe-
straat heeft een groep aanwonenden een aantrekkelijk inrich-
tingsplannetje gemaakt met een begroting. Het plan is eind
2017 ingediend voor financiering bij de gemeente. Herinrichting
van de straat staat bij de gemeente pas op het programma in
2020, maar er lijken toch geldpotjes te zijn om het misschien
eerder te realiseren. Dat zou een flinke opknapbeurt betekenen
voor de straat en een mooie plek om te spelen en te verblijven
opleveren.

�  Groene Hart en park Copernicuslaan
Over de inrichting van het Groene Hart en ook meteen het park
langs de Copernicuslaan is op 4 december een ontwerpsessie
met bewoners en de gemeente geweest. Circa 20 huidige en
toekomstige bewoners reageerden op verschillende sferen voor
het park die de ontwerper en stedenbouwkundige van de ge-
meente lieten zien. Er kwamen veel wensen en ideeën op tafel
onder andere over waterberging, paden, verlichting, speelplek-
ken, bomen en beplanting. We hebben zelf niet meer geschetst,
maar alle ideeën meegeven aan de gemeente om daarmee een
concept-ontwerp te maken. We zijn in afwachting van het ver-
slag van de avond, een planning en een uitnodiging voor een
vervolgbijeenkomst over het concept-ontwerp.

�  Kapvergunning vijf acacia's Parallelweg tegen-
over nummer 32
Na meer dan een jaar komt er toch nog een formeel vervolg op
de kapvergunningprocedure voor vijf bomen op de parkeer-
plaats van NS Vastgoed BV aan de Parallelweg tegenover
nummer 32. Op 20 januari 2017 (!) dienden wij een zienswijze
in tegen de kap van de bomen, waarvan er vorig jaar al drie van
de vijf gekapt zijn. Op 31 januari 2018 zijn we uitgenodigd om in
een hoorzitting voor een adviescommissie onze zienswijze toe
te lichten. Ondanks alle informele pogingen deze tijd- en ener-
gie-rovende procedure te voorkomen en dit in overleg met de
ambtenaren op te lossen, hebben wij helaas geen antwoorden
gekregen op de vragen die we hadden. We gaan via de advies-
commissie de werkwijze van de gemeente en onze vragen
waarom de bomen weg moesten en nog niet gecompenseerd
zijn, aankaarten.

�  Hondenvoorzieningen
Afgelopen najaar hebben we
na overleg met de gemeente
een klein inventariserend on-
derzoek gedaan onder ne-
gen hondenbezitters en vijf
niet-hondenbezitters. We
vroegen de meningen over
de hondenuitlaatstroken en -
uitrenvelden, routes en
eventuele overlast. Ook
vroegen we of men verbeter-
punten wist. Er kwamen on-
der andere tips uit over de
plekken waar men uitlaatmo-
gelijkheden mist en over het
hondenuitrenveld aan de Pa-
rallelweg. In januari hebben
we over de resultaten een
overleg met de ambtenaar
die zich bezighoudt met hon-
denbeleid. We gaan bespre-
ken of en hoe we zowel hon-
denbezitters als wijkbewo-
ners blij kunnen maken met
goede voorzieningen en voorlichting en de overlast beperkt
kunnen houden.   !

  Edisonstraat 28                   
  ☎ 073 -623 3195         E-mail: info@obboschveld.nl
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Nieuwe boom bij Parallelweg

Omgeving hondenuitren-
veld (links)



Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels

Werkzaamheden in de wijk
Sommige projecten zijn bijna afgerond en andere projecten zijn
in het begin van het jaar opgestart. Vooral in de oostelijke hoek
van de wijk rond de BBS is het een drukte van belang en er zijn
daar veel klachten over het parkeren. Dat komt mede omdat de
aannemers soms meer plaats innemen dan noodzakelijk en er
door de gemeente bij de goedkeuring van de plannen te wei-
nig rekening gehouden wordt met de bewoners en bezoekers
van de BBS.

Woningen in de Celsiusstraat en omgeving
Het gaat hier om de renovatie van 92 woningen van Zayaz: 40
benedenwoningen, 40 bovenwoningen en 12 eengezinswonin-
gen. De planning was dat in de herfst 2017 met de buitenwerk-
zaamheden zou worden begonnen. Dat is 8 januari 2018 ge-
worden en men is gestart bij blok 1 Edisonstraat 2 t/m 18.
Bouwketen zijn aangevoerd en geplaatst op het pleintje in de
van Musschenbroekstraat. In 2017 zijn al werkzaamheden in de
leeg gekomen woningen verricht en in bewoonde woningen vli-
zotrappen aangebracht. De proefwoningen meegeteld zijn er
toch ruim meer dan tien woningen leeg en dat is toch zo'n 15%
van dit woningaantal. Sommige woningen staan al bijna een
jaar leeg. Het is te hopen dat als de binnenwerkzaamheden na
de Canavalsvakantie beginnen ruim gebruik gemaakt kan wor-
den  van deze woningen  door bewoners die deze ingrijpende
renovatie niet aan kunnen. 

Marconistraat 28 t/m 74
Deze portiekflats van BrabantWonen worden ook gerenoveerd.
Het grote reclamebord van dit project stond al voor de jaarwis-
seling op het grasveld van de Copernicuslaan.
Als alles volgens planning gaat, is er bij het verschijnen van
deze Buurtkrant met de werkzaamheden gestart en die zouden
dan in mei gereed moeten zijn. We zullen de komende  maan-
den zien of deze planning gehaald wordt.
In de te slopen eerste flat van de Marconistraat (4 t/m 26) wo-
nen nog twee oorspronkelijke bewoners. Daarnaast worden de
lege woningen tijdelijk verhuurd  en dat heeft al tot klachten ge-
leid vanwege overlast.

91 woningen van Zayaz in Röntgenstraat en omge-
ving
Eind november was de aannemer daar de laatste klusjes aan
het doen. De vader en zoon die als bedrijf samen de schuttin-
gen en tuindeuren hebben gezet, waren net voor Kerstmis
klaar.
Zij hadden soms zwaar werk als heggen die met grote wortels
op de plek groeiden waar zij de schuttingen moesten plaatsen.

Alles was na het werk netjes opgeruimd. Als afronding komt nu
alleen nog het opknappen van het binnenterrein en de brand-
gangen en het plaatsen van hekken ter afsluiting van die terrei-
nen.

CPO-woningen aan Edisonstraat, Zernikestraat en
Paardskerkhofweg
De blokken A en B tegenover de BBS zijn nu opgeleverd en er
wordt heel druk geklust. De betreffende bewoners hebben lang
moeten wachten eer zij eindelijk zelf of met een klusbedrijf aan
de slag konden.
Tegen de tijd dat deze Buurtkrant verschijnt, is de grote hoop
zand in de Zernikestraat eindelijk weg en als de grond daar ge-
lijk gemaakt wordt, kunnen we daar ook nog tijdelijk parkeren,
want dat is een groot probleem in die hoek van de wijk.

Woningen  Hart van Boschveld
Vanaf de overdracht van de grond aan de aannemer begin no-
vember is er aardig doorgewerkt. Bij de officiële start van de
bouw waren alle palen al geboord. Tussen Kerst en Nieuwjaar
hebben de ijzervlechters twee dagen doorgewerkt, zodat toen
alle bouwvakkers in de week van 8 januari, weer terug waren
van de vakantie, bij de volgende twee huizenblokken de funde-
ring gestort kon worden. In het eerste blok is men al bezig aan
de opbouw. Tijdens de vakantie zijn bij de grote storm aan de
Paardskerkhofweg alle hekken van de bouw omgewaaid. Na
melding onzerzijds zijn ze voor een groot deel met touwen vast-
gezet aan de betonijzers van de funderingspalen. Licht materi-
aal van de isolatie waait ook regelmatig de wijk in, maar dat zijn
we gewend van de nieuwbouwprojecten.    �

Edisonstraat 28    
☎ 073 -623 3195       E-mail: info@obboschveld.nl
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De woningen in de Celsiusstraat en omgeving worden opgeknapt



Ofschoon duidelijke afspraken over het bouwverkeer zijn ge-
maakt, racen de betonwagens (ver boven de toegestane 30
km/u ) over de Paardskerkhofweg terwijl de Oude Vlijmense-
weg, met de ingang naar het bouwterrein aan de Oude Enge-
lenseweg, de afgesproken route is.
Op 30 november ging de tweede fase van de koopwoningen in
de verkoop. Tot en met 10 december kon men zich inschrijven
op de 27 woningen van deze tweede fase. Men is nu bezig met
de toewijzing. Ook hier hebben huidige bewoners van Bosch-
veld voorrang bij de inschrijving. Van Wanrooij heeft  daarover
een brief verspreid in de wijk, maar deze was anders opgesteld
dan de vorige brief bijna een jaar daarvoor. De woningen zijn
aanzienlijk duurder geworden. Zo zijn de goedkoopste wonin-
gen in een jaar (eerste fase van 23 woningen) gestegen van
€ 257.000 naar € 295.000 en dan hebben we het nog niet eens
over de extra's (uitbouw andere keuken, badkamer enzovoort).
Dat bedrag van de 'goedkoopste' woning was in 2016 al in de
weken vóór de avond in de Verkadefabriek aanzienlijk gestegen
naar die € 257.000. Bij elkaar zo'n stijging van bijna € 80.000.
De gemeente vindt dat goed en wij zijn van mening dat dit niet
is conform met ons gemaakte afspraken. Die prijzen zijn ons in-
ziens niet betaalbaar voor juist die groep waar veel in de ge-
meente over gesproken wordt: lage middeninkomens die niet in
de sociale huur kunnen.

Welke werkzaamheden vallen in 2018 nog meer te
verwachten?
Vanwege de vertraging in de oplevering van het CPO-project
zal het woonomgevingsplan rond dit project met de vurig ge-
wenste parkeerplaatsen aan de Zernikestraat naar onze in-
schatting op zijn vroegst vlak na Pasen kunnen starten. Dus er
zal de komende maanden nog wat pijn geleden moeten worden
omtrent het parkeren. Hopelijk is aannemer Hoedemakers te-
gen die tijd volledig gereed met de woningen in de Edison-
straat, zodat men daar elkaar niet in de weg zit.

De gang van zaken rond Vlek 3 (terrein van de voormalige ba-
sisschool) lijkt een gebed zonder eind te worden. BrabantWo-
nen is nog steeds niet rond met het plan. In de vorige Buurt-
krant beschreven we de problemen: zeer energiezuinig, huur-
prijs onder eerste aftoppingsgrens, lift en hoogbouw tot zes eta-
ges en sparen van bomen. Als het plan intern binnen Brabant-
Wonen rond is, krijgen we ook nog een bestemmingsplanproce-
dure en dat betekent naar onze mening dat het niet te verwach-
ten valt dat er op die plek in 2018 gebouwd wordt. Dat vinden
wij een zeer kwalijke zaak. Het wordt een vieze plek in de wijk
en het vertraagt ook andere plannen, want er zijn bewoners van
sloopwoningen die in de nieuwbouw willen gaan wonen.

Sommige bewoners van Vlek 21 (portiek en galerijwoningen
van BrabantWonen aan Copernicuslaan, Voltastraat enzovoort)
wachten op die nieuwbouw. Daarover zei BrabantWonen in de
vorige Buurtkrant "Wij streven er naar dat we hier (=Vlek 3)
nieuwe woningen gereed hebben, als de flatbewoners op zoek
gaan naar een nieuwe woning." Nu zijn bewoners van deze ze-
ven flats al druk aan het verhuizen. De meeste vanuit de eerste
flat (Copernicuslaan 1-39), want die bewoners hebben urgentie
(= voorrang) bij hun reactie op woningen in Woonservice. De
leeggekomen woningen worden door BrabantWonen tijdelijk
verhuurd. Dat zijn er nu al zo'n 26 op een totaal van 153 wonin-
gen. Dat is bijna 20%. Opvallend is de vaak lange inschrijvings-
tijd van deze tijdelijke huurders. Een argument daarbij is waar-
schijnlijk de gevraagde kale huur van € 395. Veel vaste bewo-
ners/ huurders van deze flats betalen meer en het zou ons in-
ziens rechtvaardig zijn als hun huur niet alleen bevroren wordt,
maar ook verlaagd tot dit bedrag. Het gaat tenslotte om dezelf-
de slechte woningen waarvan BrabantWonen toegeeft dat zij de
afgelopen jaren maar beperkt zijn onderhouden. Beperkt is nog
sterk gezegd. Ook willen we graag de eerste schetsen van de
nieuwe woningen zien, want als daar mee gewacht wordt, wordt
alles maar verder uitgesteld. En dat is met de slechte isolatie
van deze woningen (soms met drie dekens op de bank TV-kij-
ken) geen pretje.

Eigenlijk zou dit jaar ook het winkelcentrum en het van Coe-
hoornplein opgeknapt moeten worden. Daar is nog weinig van
te zien al heeft een VVE een begin gemaakt waardoor een
nieuwe toegang voor twee portieken is gemaakt. Dat is al een
aardige vooruitgang.

In het verleden is afgesproken dat in delen van de wijk waar
projecten van nieuwbouw, renovatie/ onderhoud waren uitge-
voerd meteen daarop de woonomgeving zou verbeterd worden.
Er werden bedragen voor riolering en dergelijke in de begroting
ten behoeve van Boschveld opgenomen. Echter de uitvoering
van deze afspraken is vertraagd dan wel gestopt en het zou
ons niet verbazen dat dat geld geschoven is naar de vitalisering
van andere wijken die veel jonger zijn dan Boschveld. Op onze
vragen daarover krijgen we maar steeds geen antwoord of de
genoemde jaren verschuiven weer verder naar de toekomst.
Vervolgens worden ons in de verhalen over de Spoorzone
prachtige visioenen van hoogwaardige kwaliteit van de openba-
re ruimte voorgeschoteld. Wij zeggen nuchter laat eerst maar
eens zien en wij zullen wel wat straten aanwijzen waar je alvast
kunt beginnen met die hoogwaardige kwaliteit.   !
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De bouw in het Hart van Boschveld is begonnen



	Huisartsenzorg		
	Verloskunde
	Fysiotherapie
	Logopedie
	Psychologische	hulp

Handfysiotherapie
Reisvaccinaties
Orthopedagogiek

Handfysiotherapie
GGD	jeugdspreekuur	0-12	jaar
Samen	gezond	spreekuur

Diëtiste

Op werkdagen open van 8.00 - 17.00

JBZ	bloedprikdienst	
donderdagochtend
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Spoorzone en EKP
De gemeente is gestart met het maken
van plannen voor de verdere ontwikke-
ling van de Spoorzone en het EKP-ter-
rein (het vroegere post sorteercentrum).
De Spoorzone is het gebied langs het
spoor vanaf grofweg het Jeroen Bosch
Ziekenhuis tot Orthen Links. Boschveld,
het Paleiskwartier, het Veemarktkwartier
(inclusief het EKP-terrein) en het station
liggen in de Spoorzone.

In de drukke november en december
maanden heeft de gemeente een sessie
over het EKP-terrein en vier sessies over
de Spoorzone georganiseerd Een vijfde
is op 22 januari) en heeft de gemeente
een raadsvoorstel over het EKP-terrein
naar de gemeenteraad gestuurd. Naar
aanleiding van de sessies en het voorstel
hebben de Wijkraad OBB Boschveld,
Wijkbelangen Paleiskwartier en de Be-
wonersvereniging Veemarktkwartier sa-
men een reactie gestuurd naar de ge-
meente en ingesproken in de gemeente-
raad.

De gemeente wil in de Spoorzone en het
EKP-terrein 'verstedelijking en verdich-
ting'. Dat betekent dat er veel nieuwe
woningen met hoogbouw moeten komen,
onder andere op het EKP terrein. Ook wil
de gemeente een nieuwe Park en Ride
garage ter hoogte van het BIM complex
ter hoogte van Parallelweg 30. Dit om de
Park en Ride garage aan de Magistra-
tenlaan te vervangen zodat er meer ver-
keer over de Magistratenlaan kan. Ook
wil men meer OV verkeer aan de westzij-
de van het station.

In onze reactie op deze plannen maken we ons onder meer
sterk voor vergroening, kleinschaligheid en:
•  Geen nieuwe parkeergarage en OV-functie (bus, trein, tram)

in de Spoorzone + EKP
•  Bestaand tekort aan groen in Spoorzone verminderen door

uitbreiding groenzones, speelruimte kinderen en uitlaatplek-
ken honden

•  Handhaven van de 30 km/u zone op de Paardskerkhofweg
en de afsluiting van de noordzijde Parallelweg

•  Behouden EKP-gebouw door middel van vernieuwbouw (ge-
lijk aan pand Brand Loyalty) binnen bestaande hoogte, breed-
te, diepte en zichtlijnen

•  Stimulering en
uitbreiding Boschveld Ambachtcentrum;

•  Gebalanceerd aanbod van koop- en huurwoningen (middel,
sociaal, duur) en CPO voor gezinnen, stellen en éénpersoons
huishoudens die aansluit op de bestaande sociaal-economi-
sche structuur

De plannen van de gemeente voor de Spoorzone en het EKP
staan ook op de agenda van het komende Boschveldoverleg. !

Tekst: Fulco Havelaar



Nieuwe jaar goed begonnen met Boschveld schoon, heel en veilig? 
Voor elke jaarwisseling maken we met een aantal mensen van
de gemeente een rondje door de wijk om de mogelijke knelpun-
ten, kwetsbare plekken in de wijk te bekijken. Vaste prik is het
dichtzetten van prullenbakken, weghalen van brandbare zaken
dan wel spullen waarmee schade aangericht kan worden.

Al voor de jaarwisseling nam het zwerfvuil toe en, ofschoon het
vuurwerk in vergelijking met voorgaande jaren minder was,
duurde het lang voordat alles opgeruimd was. Dat ging vroeger
beter toen de gemeente het nog zelf deed. Toch is er met sta-
pels reclame papier op het Lorentzplein vuurtje gestookt en het-
zelfde geldt voor de pannakooi. Met rotjes is het speelhuisje op

het Lorentzplein beschadigd en het zelfde geldt voor het speel-
toestel op de Buys Ballotweg. Dat is dan gebeurd door de kin-
deren die daar vaak spelen maar bij het brandje stichten heb-
ben ze hulp van volwassenen gehad. 
Overal wordt er brood gestrooid en dat ligt vaak te beschimme-
len als het niet door kauwen, meeuwen, muizen en ratten wordt
opgegeten. 

We begonnen dus 2018 allerminst schoon en veilig!   !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels
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