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Babs Visser in hotel Romantiek op zoek naar
de liefde

In het tv-programma Hotel Romantiek proberen 24 zestigplussers, 12 man-
nen en 12 vrouwen in het Zwitserse Bergün een nieuwe liefde te vinden. Het
is een succesvol format, want zo'n miljoen mensen kijken op zondagavond
naar de avonturen van deelnemers in Hotel Romantiek. Een van de 12 vrou-
wen is Babs Visser uit Boschveld. Lukt het Babs om een nieuwe liefde te
vinden? Maar los daarvan heeft Boschveld er in ieder geval een bekende
tv-ster bij!   
Babs Visser zei tegen
haar vriendin: "Ik zie iets
leuks op Facebook, ze
zoeken  kandidaten voor
het tv-programma hotel
Romantiek. Dat is echt
iets voor jou, want jij
zoekt een man. Ze zei:
'Jij moet ook reageren,
dat is leuk.' Maar ik ben
niet op zoek. Maar goed,
ik heb toch gereageerd.
Maar mijn vriendin werd
niet uitgenodigd, en ik
wel. Ik hoorde dat er 500
vrouwen en 400 mannen
zich hadden opgegeven."
Met een lach: "Toch een
hele prestatie dat ik ben
uitverkoren, zo maar bij
de top 12. Waarom ik ben
geselecteerd weet ik
niet." Babs weet wat ze
wil en heeft een vlotte
babbel. Het duurde wel
een hele poos voordat
Babs iets hoorde, dat was
spannend

Tien dagen hard werken
Na een screentest is Babs eind juni afgereisd naar Zwitserland naar hotel
Romantiek in Bergün. "Ik was nog nooit in Zwitserland geweest, wat een
mooie natuur en wat een aardige mensen. Het is wel een duur land, maar ik
hoefde niets te betalen, haha. Alle deelnemers zijn er apart naar toe gegaan.
De vrouwen reisden met de trein en de mannen met het vliegtuig. Ach, die
hebben toch minder bagage bij zich. Vrouwen nemen veel meer mee."
O ja? "We zijn in totaal tien dagen in Bergün geweest. Het was tien dagen
hard werken van 's morgens tot 's avonds. Marlijn Weerdenburg en vier
mannen van Streetlab begeleidden ons. Dat was een geweldig team. Het is
ook leuk dat ze jong zijn, want dat gaf de serie van zes afleveringen extra
schwung." 

Potentiële nieuwe liefdes
"Iedere werkdag stonden we na het ontbijt om tien uur bij de bus voor de op-
names die de hele dag duurden. Als koppeltjes moesten we allerlei opdrach-
ten doen van rodelen tot jodelen. Dat was heel leuk allemaal. We onderne-
men spannende activiteiten, voeren opdrachten uit en brengen vrije tijd sa-
men door om elkaar beter te leren kennen. Aan het eind van elke dag be-
paalt iedereen zijn of haar top 5 aan potentiële nieuwe liefdes." 

Hoe vond je het om jezelf terug te zien op tv? Babs: "Moet dat nou? Dat was
af en toe wel schrikken. Al die rimpels en je eigen stem horen. Mijn dochter
zei dat ik iets harder moest praten, minder met een zachte G. Mijn kinderen
vonden het heel leuk dat ik mee heb gedaan."

Vlinders
Voelde je je niet ongemakkelijk om op deze leeftijd in het zicht van de ca-
mera nog te daten? Babs: "Dat wordt vaak gedacht dat het ongemakkelijk is,
maar verliefd worden is tijdloos. We zijn misschien overal wat langzamer in,
maar er kunnen net als vroeger vlinders in je buik ontstaan. Dat gebeurde
ook bij wat deelnemers." Bij Babs in de uitzending van 17 september was
dat niet het geval. Babs: "Ik zag dat Ad mij wel leuk vond en tijdens �
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Babs op zoek naar liefde in hotel Romantiek



een treinreisje zei hij tegen mij: 'jij bent precies wat ik zoek.' 'Dat heb ik niet
met jou', zei ik. 'We kunnen nog wel een keertje ergens een kop koffie gaan
drinken. Dat zou wel leuk zijn', zei Ad wat teleurgesteld.” Ook dat gebeurt. 
"Nadat we weer terug waren in Nederland zijn we nog gezamenlijk op stap
geweest in Amsterdam. Er is een hechte club ontstaan, maar het was ook
een geweldige tijd. In de winkel word ik nogal eens aangesproken. Mensen
zeggen: 'ik ken u'. Misschien van tv?, zeg ik dan. 'Mag ik een fotootje van u maken?' Ja. 'Heb je nu een relatie?' Nou
kijk maar naar de allerlaatste aflevering op 8 oktober."  !
Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Burendag in Boschveld
Volgens vrijwilligersnetwerk Galant waren er dit jaar 67 burendagactiviteiten in onze gemeente. Ook de wijk Bosch-
veld liet zich niet onbetuigd. Op zaterdag 23 september werden al vroeg allerlei kraampjes opgetuigd en om 13.00
uur begon onder een stralende zon een mooi feestje, waar heel wat belangstellenden op af kwamen. 

De kinderen konden zich op het speelplein bij
de BBS uitstekend vermaken. Er waren allerlei
opblaasbare speeltoestellen geplaatst, waar de
jongens en meisjes op kousenvoeten of op blo-
te voeten allerlei capriolen konden uithalen. Als
ze wilden uitblazen, konden ze terecht bij een
kraampje om een Marokkaanse pannenkoek te
eten of ze tapten een glaasje bij de limonade-
fontein. En het toppunt van lekker was een
kraampje waar je een plak cake, belegd met
chocoladehagel of rozijnen kon eten. Heerlijk! 

Aan het straatje tussen de Edisonstraat en het
winkelcentrum stonden de kraampjes van de
rommelmarkt in slagorde opgesteld. Het Bra-
bants Ambachtshuis was er, in hetzelfde kraam-
pje deelde de wijkraad een wedstrijdformulier
uit: Ken Uw Wijk, met allerlei vragen over de
wijk. Niet gemakkelijk, wel uitdagend. Ook een
kraampje van de Westhoek trok de aandacht.
Het is de moeite waard om eens te bekijken wat
daar allemaal te doen is. De vereniging Bos-
sche Windmolen West had ook niet over be-
langstelling te klagen.

En de andere kraampjes waren gevuld door buurtbewoners die
iets te verkopen hadden. Op de foto (voorpagina) staat Jacque-
line die een eigen kraampje bemande, maar even de tijd nam
om zich door Inci Hair & More lekker te laten verwennen. De
dames van Salon Lux hadden hun schoonheidsproducten keu-
rig in het gelid gezet naast de kraam van de Boschveldtuin. In
de andere kraampjes was van alles te koop, veel zilver, glas,
kinderkleding en een optimistische verkoper probeerde zelfs
een schrijfmachine aan de man te brengen. En vinyl wordt ook
weer populair, maar of dat ook geldt voor een album van liedjes
van Martine Bijl? Aan het einde van de rij kraampjes had Eet-
huis Mangal intussen een grote barbecue geïnstalleerd.

Het was ook druk bij de Copernikkel, zeker bij de nieuwe ruimte
naast Willems Schoenen. In dat lokaal werkt nu onder meer de
NaaiMeetup. Aan het einde van de middag kwam wethouder
Paul Kagie de nieuwe ruimte openen. Hij deed dat door het
woord OPEN op een bord te krijten en door een fles bubbels te
openen en uit te schenken. Wat hij zei, was niet goed te horen
door alle verkeerslawaai op de rotonde, maar het klonk alle-
maal positief. Ondertussen speelde de Boschveldband gezelli-
ge wijsjes. Heerlijk om die muzikanten bezig te zien. 

De Copernikkel maakte ook gebruik van de Burendag om iets
nieuws te introduceren: de Maakplaats073. Dat wordt een plek
waar iedereen vanaf acht jaar op een laagdrempelige manier

bezig kan zijn met allerlei vormen van techniek. Op 4 oktober was de eerste workshop, iedereen kan gewoon binnenlo-
pen en meedoen.

Met de bubbels van wethouder Kagie in de hand en luisterend naar de vrolijke klanken van de Boschveldband namen
de aanwezigen afscheid van een Burendag die de moeite van het bezoek waard was. Volgend jaar weer?  !

Tekst en foto's Michael Bögels

Kinderen konden zich prima vermaken tijdens Burendag

Blije gezichten bij opening Maakplaat073



Ik ben blij hier
In de rubriek 'Een bewoner van Boschveld aan het woord' een gesprek met
de 35-jarige Hanan uit Syrië. Hanan is twee jaar geleden naar Nederland
gevlucht om een beter en vreedzamer leven op te bouwen. Als verpleger
spoedeisende hulp heeft hij in het ziekenhuis van Aleppo veel ernstig ge-

wonde mensen binnen zien komen en behandeld. Ondanks die vreselijke ervaring kijkt Hanan heel positief naar het
leven.

Hanan is getrouwd en heeft drie
kinderen. Hij is twee jaar geleden
samen met zijn tienjarige zoon
naar Nederland gevlucht op zoek
naar een betere toekomst. Zijn
vrouw is nu bijna een jaar hier met
zijn twee andere kinderen. Hanan
was in Syrië verpleger spoed-
eisende hulp in een ziekenhuis in
Aleppo, waar ook zwaar is ge-
vochten. Hanan: "Ik heb daar vijf
jaar gewerkt." 
De onvermijdelijke vraag: heb je
veel ellende meegemaakt? "Ja, ik
heb veel ellende meegemaakt en
veel gewonde mensen eerste hulp
verleend. Er werden dagelijks veel
(bloedende) oorlogsslachtoffers
binnengebracht die snel hulp no-
dig hadden. Er kwamen veel mili-
tairen naar het ziekenhuis met
(zware) verwondingen. In de koel-
kast voor dode mensen stopten
we soms wel drie dode mensen,
dat kon niet anders. Ik heb heel
veel dode mensen gezien. Later
werd het ziekenhuis zwaar ge-
bombardeerd, het ging helemaal
stuk. We hebben toen veel men-
sen naar een ander kleiner zie-
kenhuis in Aleppo gebracht. Daar
gaat het nu wel beter."   

Gevlucht
"In maart 2013 besloot ik te gaan
vluchten naar de grens van Tur-
kije, de oorlogssituatie werd mij
teveel. Toch ben ik daarna weer
even terug naar mijn dorp ge-
weest vlakbij de grens, maar ik
zag daar veel problemen. Toen
ben ik definitief teruggegaan naar
Turkije. Ik heb in Istanboel een
huis gehuurd en daarna mijn
vrouw, mijn kinderen en mijn moe-
der naar Istanboel gehaald. In Istanboel heb ik ook gewerkt als meubelstoffeerder. Maar ik kreeg problemen in Turkije,
er was geen zorg en hulp. Ik had ook geen paspoort meer. Toen heb ik besloten om naar Nederland te gaan met mijn
oudste zoon, mijn vrouw bleef nog daar met de twee jongste kinderen. Natuurlijk wilde ik al mijn vrouw en kinderen
naar Nederland halen. Hier kunnen ze naar school te gaan, dat kon niet in Turkije."  

Nederlands leren en spreken
In ons land heeft Hanan met zijn zoon eerst een poos in
diverse opvangcentra gewoond en nu woont hij met zijn
gehele gezin in Boschveld. Zijn moeder is weer terugge-
gaan naar Syrië. "Het gaat wel goed met haar", zegt Ha-
nan. Zijn kinderen gaan naar school en Hanan ook. Drie
dagen per week volgt hij op het Koning Willem 1 College
Nederlandse les. En het moet gezegd worden: Hanan
spreekt al heel behoorlijk Nederlands. Hanan: "Ik vind het
wel een moeilijke taal, maar ik heb veel Nederlandse con-
tacten in de buurt. Ook krijg ik Nederlandse les in de Co-
pernikkel. Daar komen heel aardige mensen die mij hel-
pen." Hanan is heel ijverig. Hij spreekt naast Nederlands
ook Turks, Koerdisch (Hanan is Koerd) en Arabisch.

Niet meer terug   
En hoe gaat het met je vrouw? "Nog niet goed. Het leren
van de Nederlandse taal lukt haar nog niet goed. Zij is

vergeetachtig. Dat komt door de oorlog, maar ze heeft nu
professionele hulp. Wel volgt ze fietsles bij Ton Joore. Dat
is een fijne man die ik bij de Fietswerkplaats heb leren
kennen. Hij helpt mij ook bij het zoeken naar werk. Ik zou
graag als verpleger in het JBZ willen werken, het liefst le-
ren en werken."

Hopelijk gaat dat lukken, hij verdient het. Hanan is een
heel positief ingestelde jongeman die ondanks de gruwe-
lijkheden die heeft meegemaakt vooral vooruit wil kijken.
Terug naar Syrië wil hij niet meer, misschien later een keer
met vakantie. "Ik ben blij hier! Mijn kinderen doen het pri-
ma hier, dat is heel belangrijk. Ze hebben een goede toe-
komst en mijn vrouw gaat binnenkort naar de NaaiMeetup
in de Copernikkel."  !

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

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

4

Hanan is blij om in Boschveld te wonen



Copernikkel heeft met Maakplaats073 nieuwe activiteit in huis
Boschveld zoekt uitvinders

"Als je altijd al uitvinder hebt wil-
len zijn, zit je bij ons helemaal
goed,"zegt Jonneke Hermans,
één van de vier initiatiefnemers
van Maakplaats073, een nieuwe
activiteit van Copernikkel in
Boschveld. "We willen kinderen
en volwassenen van 8 tot 99 in
contact brengen met allerlei
techniekjes, of een combinatie
daarvan. Uitdagen, zeg maar.
Een trui met led-verlichting bij-
voorbeeld of een bouwwerk van
rietjes en ongekookte spaghetti.
Of iets met zonnecellen. Je kunt
het zo gek niet bedenken. Op
woensdag 18 oktober draaien
we al weer voor de derde keer.
Daarna is het elke woensdag.
Van 15.00 tot 20.00 uur. Je hoeft
zeker geen Willy Wortel te zijn
om mee te doen. Goede zin is al
genoeg. Bovendien zij wij erbij
om je op weg te helpen."

Maakplaats 073 is de zoveelste activiteit die Boschveld
rijk is. Het viel Willem van Engelen, Jonneke Hermans,
Kai Herwijn en Rien Mertens op dat leerlingen op scholen,
maar ook anderen zo weinig praktische ervaring hebben
als het om techniek gaat. Dat ze het niet in hun vingers
hebben. Waarom geen plek in de wijk waar iedereen van-
af acht jaar op een laagdrempelige manier met allerlei
vormen van techniek bezig kan zijn? 
Dat was een paar maanden geleden. Nu zijn ze al enkele
weken bezig in de dependance van Copernikkel op de
hoek van het winkelcentrum.

Kan van alles zijn
Willem van Engelen: "Het is een echt Boschveldse activi-
teit waarin we samen aanpakken. Iedereen werkt aan een
eigen werkstuk en helpt de ander waar dat nodig is. Op
een plaats waar je iets maakt, zoals onze naam Maak-
plaats al zegt. Wie weet doe je iets met 3D-printers of
maak je broches met een kleine lichtkrant die je naam laat
zien. Poppetjes van brooddeeg of knikkerbanen. Het liefst
zien we dat deelnemers met eigen ideeën komen. Dat kan
van alles zijn. Meedoen is in ieder geval leuk, leerzaam
en handig."

Allemaal in huis 
"In Boschveld helpen bewonersgroepen elkaar. We ma-
ken gebruik van wat we allemaal in huis hebben. Zo gaat
Maakplaats073 een rol spelen in de wintervoorstelling die

Janneke Franke half januari op de
planken brengt. Wij verzorgen dan
de verlichting. Wie weet wat we
voor andere groepen in Boschveld
nog kunnen betekenen."

Niet per keer
"Kai, Willem, Rien en ik zijn vrijwil-
liger en allemaal al een tijdje actief
in Boschveld," legt Jonneke uit.
"We doen hieraan mee omdat we
het hartstikke leuk vinden. Per
workshop vragen we drie euro.
Niet per keer, maar per werkstuk
en daar doe je misschien wel we-
ken of nog langer over. Pas bij het
volgende werkstuk draag je weer
bij aan de onkosten. Van die drie
euro kopen we materiaal en ge-
reedschap. En betalen we de kof-
fie, thee en ranja. Iedereen kan op
woensdag gewoon een keertje
binnenlopen en meedoen. Dat
kost natuurlijk niets."  !

Tekst: Wim van Deurzen
Foto's: Olaf Smit en Alfred Heeroma

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Maakplaats073 liet op 23 september tijdens het Boschveld buurtfeest zien
wat ze in huis heeft.

Maakplaats073 heeft onderdak in het tweede pand van Copernikkel



Reactie bewonerscommissie op renovatie
Naar aanleiding van het stukje 'Terugblik op een bijzondere renovatie' in de
afgelopen Buurtkrant, een reactie van de bewonerscommissie Copernicus-
laan 105 tot en met183.

Dat de renovatie een half jaar vertraging heeft op-
gelopen, is een gevolg van gebrekkige informatie-
voorziening door BrabantWonen en de aannemer
en niet zoals in de vorige Wijkgericht werd ge-
schreven omdat 'Woonbond en huurders het
maar moeilijk eens konden worden'. Waar bij an-
dere renovaties de corporatie altijd verantwoorde-
lijk bleef voor het sociale aspect, zoals de opna-
mes per woning, werd dat hier voor het eerst uit-
besteed aan een door de aannemer ingehuurd
bureau. De benodigde 70% akkoord van de be-
woners werd door deze werkwijze veel later ge-
haald dan gehoopt. Hierdoor kon niet in het na-
jaar gestart worden. Via de Woonbond is een 'se-
cond opinion' afgedwongen waarbij aanbevelin-
gen zijn gedaan en overgenomen met betrekking
tot de brandveiligheid, maar dit heeft niet voor de
vertraging in de aanloop gezorgd.

De gerenoveerde woningen zijn up-to-date ge-
maakt met dubbel glas, kunststof kozijnen, een
ventilatiesysteem enzovoort, maar voor een flat-
gebouw, waar in meer dan 25 jaar geen structu-
reel onderhoud aan de appartementen is ge-
pleegd, was een investering van € 45.000 per
woning waarschijnlijk niet meer dan noodzakelijk.
Ook moet onderscheid gemaakt worden tussen
de voornamelijk energetische renovatiewerk-
zaamheden en optionele verbeteringen zoals een
nieuwe keuken, badkamer en dergelijke, waar-
voor slechts enkele bewoners in aanmerking kwa-
men. De bewonerscommissie heeft inspraak ge-
had in zaken zoals kleurstellingen van kozijnen en
portieken, verlichting, terugplaatsen van de waslij-
nen. Er zijn geen nieuwe balkons gekomen zoals
vermeld in Wijkgericht september, de balkons zijn
wel voorzien van een nieuwe coating en hekwerk. 

Ondanks dat er ten tijde van dit schrijven nog
steeds een aantal appartementen niet opgeleverd
is, heeft de bewonerscommissie een burenfeestje
gegeven op 1 juli om te vieren dat de renovatie was afgelopen. Zo'n 20 bewoners hebben deze middag onder elkaar
genoten van de hapjes van de Boschveld Wereldkeuken (gesponsord door BrabantWonen) en ervaringen uitgewis-
seld. Met een ontwerpwedstrijd werd de kick-off gegeven voor de herinrichting van de groenstrook, waar de bewoners
samen met de gemeente mee aan de slag willen gaan, en er was een springkussen voor de jongste bewoners.  !

Tekst en foto: Marijn van Heertum

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Bewoners vierde de (bijna) afronding van de renovatie

Terugblik op een verbouwing
Inmiddels is de vakantie goed en wel voorbij en iedereen weer lekker thuis. Ook is het planmatig onderhoud van de
Schone Slaapster, zoals de projectnaam aan de Copernicuslaan luidde, al enige tijd voltooid en opgeleverd. Ik wil
hier graag van de mogelijkheid gebruik maken daarover nog wat te zeggen, mede in de hoop dat volgende bouwpro-
jecten in de wijk daar lering uit kunnen trekken.

Aanvankelijk zou dit project aan de Copernicuslaan zijn
begonnen rond september 2016. Om dat vlot te doen ver-
lopen had bouwbedrijf Hendriks Coppelmans daartoe een
sociaal bewonersbegeleidster, Ageeth Reith, ingeschakeld
om bij de bewoners te inventariseren wat er speelt en
leeft, maar ook om ons, de bewoners, te informeren, be-
geleiden en te ontlasten.

De inzet van de bewonersbegeleidster bleek niet geheel
zonder problemen te verlopen, maar zorgde eerder voor
onduidelijkheid en verwarring. Ook voelde diverse bewo-
ners zich eerder onder druk gezet om een handtekening
te zetten tijdens de huisbezoeken, die werden uitgevoerd
door Ageet Reith en uitvoerder John Sprangers van Hen-
driks Coppelmans, om het bouwbedrijf zo snel als moge-
lijk te kunnen laten beginnen met de verbouwing. Daarbij

werden door haar ook de bewoners inhoudelijk verkeerd
geïnformeerd, wat bij een aantal bewoners nogal tot on-
rust leidde.

Ook de afspraken die de bewonersbegeleidster met de
bewoners maakte bij de huisbezoeken liepen meerdere
malen spaak doordat zij haar administratie niet op orde
had en meermaals dubbele afspraken had gemaakt. Ook
werden de afspraken bij de verkeerde dag genoteerd,
waardoor of bewoners niet thuis waren of bewoners aan
het wachten waren terwijl ze niet kwam opdagen, ook
kwam het voor dat ze er stond, maar niet haar collega.
Door al deze chaos heeft de woningbouwcorporatie Bra-
bantWonen samen met de bewonerscommissie bepaald
het traject direct stop te zetten en te zorgen dat de kop-
pen weer dezelfde kant op kwamen te staan. →



Uiteindelijk is men pas weer in maart 2017, zes maan-
den later dan aanvankelijk gepland, van start gegaan met
het project. Dit keer echter zonder de bewonersbegeleid-
ster, omdat projectleider Frank Kamp van BrabantWonen
samen met het team had besloten om haar te laten terug-
treden. Haar taak werd overgenomen door Wim van de
Wiel, wijkbeheerder van BrabantWonen. Hij nam deze
taak wat serieuzer en heeft mijn inziens zijn best gedaan
om er voor de bewoners te zijn. Ook wanneer er geschil-
len waren tussen de bewoners onderling heeft hij dit be-
middeld en keerde de rust terug.   Zijn werkwijze viel bij de
bewoners in betere aarde dan die van woningbegeleid-
ster, die meer voor een snel proces was, meer in het voor-
deel van bouwbedrijf Hendrik Coppelmans dan voor de
bewoners. Ook het optreden van projectopzichter Robert
Kleij van BrabantWonen viel in goede aarde, omdat ook
hij zich werkelijk inzette om de bewoners, waar nodig, te
helpen problemen die er waren zo mogelijk goed op te
lossen. Hij hield er korte communicatielijnen op na. ↓

Hoewel ik aardig tevreden ben met het uiteindelijke eind-
resultaat, zijn er ook punten die ik jammer vind. Zo is ons
meermaals voorgehouden door de uitvoerder John Spran-
gers, van bouwbedrijf Hendrik Coppelmans, dat de ver-
goeding die tegenover de overlast stond in het beste ge-
val, dat wil zeggen bij degenen waarbij 'alles' gedaan zou
worden, zo rond de 900 euro zou gaan liggen. 

Er is echter niemand die voor dit bedrag in aanmerking
gekomen is terwijl er meerdere woningen zijn waarbij dat
'alles' zeker wel is uitgevoerd. Het hoogst uitbetaalde be-
drag, inclusief het voorschot, ligt maar liefst slechts rond
de 600 euro. Ook hier werden wij dus door met name het
bouwbedrijf, al dan niet bewust, verkeerd geïnformeerd.

Ik vind dit zelf zeer kwalijk daar wij echt heel veel overlast
hebben gehad en zelfs veel meer nog dan bij een echte
renovatie. Bij een echte renovatie worden wisselwoningen
aangeboden, waardoor de bewoners, op het verhuizen
na, veel minder tot nagenoeg geen overlast hebben. Ook
de vergoeding die daar tegenover staat loopt op tot enke-
le duizenden euro's. In mijn ogen een regeling die verre
van rechtvaardig of ook maar logisch is te noemen. Dan
nog in de twintig jaar dat ik hier woon had ik nog nooit een

verstopte aan-
recht of douche-
put gehad, petje
af voor de vroe-
gere bouwers.
Nu, na de ver-
bouwing, heb ik al twee keer een verstopt doucheputje en
wel drie of vier maal een verstopte aanrecht gehad.

Ik zou het prettig gevonden hebben wanneer op de vloer
van de douche en het toilet een soort gecoate laag zou
zijn aangebracht, waardoor die vloer gemakkelijker
schoon te maken zou zijn geweest dan nu het geval is. Nu
is er wat muurverf opgekomen wat er nagenoeg niet meer
vanaf gaat. Ook nog zou het leuk zijn geweest wanneer
het bouwbedrijf had gezorgd dat de deuren op het balkon
zouden kunnen open blijven staan, want nu vallen ze
weer direct dicht.

Uiteraard liepen wij als
bewoners tijdens het
bouwtraject onoverko-
melijk tegen problemen
aan. Wanneer wij dit in-
dividueel gingen com-
municeren met de uit-
voerder van bouwbedrijf
Hendrik Coppelmans
was daar in eerste in-
stantie niet altijd een op-
lossing voor of zouden
bepaalde dingen abso-
luut niet kunnen. Toen
wij echter daarmee niet
eens waren en bijvoor-
beeld samen gingen
dreigen dat ze dan maar
niet meer bij ons binnen
zouden mogen komen,
bleek er toch weer ruim-
te voor wat aanpassin-
gen te zijn. Jammer dat
feitelijk een dergelijk ge-
drag gestimuleerd wordt
en dat op een dergelijke
manier een oplossing tot
stand moet komen.

Hierdoor hebben we wel
wederom geleerd dat het

belangrijk is om als bewoners samen te werken en om
van ons te laten horen en dat samenwerken een stuk ef-
fectiever is dan alles te doen op je eentje, want in dat laat-
ste geval kunnen ze je heel makkelijk afschepen, zeker
nog wanneer je de Nederlandse taal niet helemaal mach-
tig bent of je misschien niet assertief genoeg bent.

De reden dat BrabantWonen had gekozen in zee te gaan
met bouwbedrijf Hendrik Coppelmans is omdat dit bouw-
bedrijf naar buiten toe communiceert groot oog te hebben
voor het sociale aspect.

Omdat ik geen vergelijk heb met andere bouwbedrijven
kan ik niet met zekerheid zeggen of zij dit ten opzichte
van andere bouwbedrijven inderdaad waarmaken. Gezien
de problemen die met name de bewonersbegeleidster
creëerde en door de manier waarop wij als bewoners be-
paalde zaken moesten afdwingen, denk ik dat hier nog
wel het een en ander aan te sleutelen valt. Neemt niet
weg dat het natuurlijk een slimme zet is van de afdeling
marketing van het bouwbedrijf om zich hiermee te profile-
ren.  !

Tekst: Marco van den Brand
Foto: Alfred Heeroma

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Verbouwing / renovatie flats Copernicuslaan verliep niet helemaal zonder
problemen



  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 Buurtkring Deuteren

- Boschveld -     
        Schutskamp

Kom in contact met anderen!

Wat is een Buurtkring?
Buurtkring Deuteren is een en-
thousiaste groep leden met een
beperking die één keer per twee
weken bij elkaar komen in Buurt-
huis Deuteren.

Wat is het doel?
Het doel van de Buurtkring is het
opdoen van sociale contacten en
elkaar ondersteunen waar nodig! 

Een voorbeeld:
Één van de leden van de Buurt-
kring geeft aan moeite te hebben
met het doen van de wekelijk-
se boodschappen en een ander lid
heeft moeite met het versturen van
e-mail. In de groep kan de één de
ander helpen.
Maar vooral belangrijk zijn de so-
ciale contacten die je met elkaar
hebt, waar je mogelijk nieuwe
vriendschappen mee opbouwt.
Gezelligheid is dus het allerbe-
langrijkste. Zo is er onlangs ook
een hele leuke barbecue georgani-
seerd bij één van de leden.
 
Nieuwe leden
De Buurtkring is gestart in mei van
dit jaar en bestaat nu uit vijf en-
thousiaste leden (twee vrouwen en
drie mannen) en wordt begeleid
door twee vrijwillige coaches. 
Wij zijn op zoek naar uitbreiding
met enkele leden om de Buurtkring
nog beter te laten functioneren.

Ben je na het lezen van dit bericht
enthousiast geworden en lijkt het
je leuk om bij ons aan te sluiten,
neem dan contact op met Benthe
van der Vleuten, 
Wijkwerker Welzijn Divers via 
06 - 5532 2160 of 
b.vandervleuten@divers.nl. !

Tekst: Benthe van der Vleuten

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
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
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Even voorstellen
Via deze weg wil
ik me graag aan
jullie voorstellen.
Mijn naam is An-
nemieke van
Asten en ik ben
19 jaar oud. Ik
ben bezig met
mijn derde jaar
Sociaal Pedago-
gische Hulpverle-
ning op Avans
Hogeschool in 's-
Hertogenbosch.

Sinds september ben ik actief als stagiaire
bij 'Welzijn Divers' als Wijkwerker. Dit be-
valt me erg goed en ik vind het leuk om me
in te zetten voor de wijk en hier bovendien
veel van te leren. 
U vraagt zich misschien af wat ik als wijk-
werker precies doe. Ik ben vooral bezig
met het ondersteunen van projecten / acti-
viteiten die mensen uit de buurt willen orga-
niseren. Zo is er Boschveld Actief, dit is
een groep moeders die zich inzetten voor
de wijk. Zij organiseren allerlei activiteiten
voor de wijk zoals een vrouwenlunch voor
alle vrouwen in Boschveld, een gezonde
lunch voor kinderen, het zomer- en winter-
feest en nog veel meer! Welzijn Divers on-
dersteunt hen in het opzetten van deze ac-
tiviteiten. 
Wilt u meer weten over mij of over 'Welzijn
Divers' of heeft u een idee voor een leuk
project voor de wijk? Voelt u zich dan vrij
om contact met mij op te nemen om hier
samen mee aan de slag te gaan!
Mijn mail is: a.vanasten@divers.nl 
Hopelijk tot binnenkort!   !

Tekst en foto: Annemieke van Asten



Kinderen helpen met taal en rekenen: iets voor u?
Boschveld is een kinderrijke buurt. Veel
van hen gaan naar school in BBS Bosch-
veld, maar ook op de andere basisscho-
len in West staan veel kinderen uit
Boschveld ingeschreven. Best wel wat
van deze kinderen kunnen ondersteuning
gebruiken bij hun schoolwerk. Zo zijn er
kinderen waarvoor het in de klas net
even te snel gaat of die wat achterstand
hebben opgelopen. Of kinderen die taal
net wat moeilijker vinden dan rekenen en
dus specifiek daarin wat willen bijspijke-
ren.
We hebben al een aantal vrijwilligers die
een-op-een bijles geven aan kinderen uit
Boschveld, maar het zijn er nog niet ge-
noeg om alle kinderen te kunnen helpen. 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de
slag te gaan met deze kinderen? Dan
hoor ik graag van je! 
Wijkwerker Benthe van der Vleuten, b.vandervleuten@divers.nl, 06 - 5532 2160   !

Tekst: Benthe van der Vleuten          Foto: Vrij van internet

Thuisadministrateurs helpen u graag
Vanuit Wijkplein Boschveld werken Ad en Henri al geruime tijd als vrijwillige
thuisadministrateur. Zij helpen bewoners thuis met het ordenen van hun pa-
pieren en financiën. De insteek is dat bewoners uiteindelijk hier zelf weer de
controle over krijgen. 
Als bewoners in staat zijn om naar het Wijkplein te komen met alle papieren,
kan een afspraak ingepland worden op het Wijkplein. Aan de hand van het
klapperproject worden dan de papieren samen met de bewoner geordend.
Ook de financiële situatie kan in kaart gebracht worden. 
Heeft u hulp nodig heeft bij het ordenen van uw papieren en/of financiën,
neem dan contact op met Wijkplein Boschveld:
telefoon: 073 - 8225 380 of email: wijkplein.boschveld@divers.nl Of kom

even langs tijdens openingstijden, Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2   !
Tekst: Wim Smeets                           Afbeelding: Vrij van Clipart
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Vershal op het van Coehoornplein hoort in categorie sprookjes
Efteling

Op 20 september waren er twee bijeenkom-
sten. De gemeenteraad vergaderde onder
andere over de Actualisering detailhandel
West. Daarbij werd definitief een punt gezet
achter een Nederlandse supermarkt in
Boschveld. Ondanks jarenlange beloften en
mede dankzij 'stiekeme' vestiging van
EMTE in het Paleiskwartier. 
Op diezelfde avond zaten bijna alle onder-
nemers van het winkelcentrum bij elkaar en
spraken onder meer over opknappen van
de luifels qua belettering enzovoorts. Hierbij
waren ambtenaren van de gemeente aan-
wezig voor toelichting. De volgende dag
kon men in de krant lezen dat het College
had voorgesteld een vershal te vestigen op
het van Coehoornplein. Wethouder Hoskam
noemde dit idee van wethouder Kagie een
fantastisch plan. Ook D66 was ontroerd en
trok meteen de motie 'Versnelling aanpak
buurtsteunpunt Boschveld' in. 
Het is een fantastisch plan in de zin van verzonnen door
een fantast die geen weet heeft van de feitelijke situatie.
Is men na een jaar eindelijk in Boschveld bezig met over-
leg over de in 2016 beloofde kwaliteitsimpuls en dat leidt
zelfs tot uitbreiding / verjonging van het bestuur van de
winkeliersvereniging en dan komt er van bovenaf een
plannetje dat geen hout snijdt. Eigen ambtenaren gepas-
seerd en al het gepraat over van onderaf werken in deze
participatiemaatschappij wordt met voeten getreden.

Hopelijk wordt er geen extra tijd besteed aan het uitwer-
ken van deze vershal, want dat kan echt niet op die plek
en gaan we aan de slag aan het snel bewerkstelligen van
een verzorgde uitstraling van het winkelgebied.
Intussen zouden de openstaande punten van de reactie
van het OBB echt door het College beantwoord kunnen
worden.   !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Gemeente (Actualisatie winkelstructuur West)

Ondersteuning gevraagd bij taal en rekenen

Sonay is nu de enige supermarkt in Boschveld



Groen en Spelen
Het najaar is vaak de tijd voor bouwen, aanleggen, snoeien en planten. Het
betekent voor de werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad een drukke
tijd waarin veel in de wijk gebeurt. Daarbij proberen we het geluid vanuit de
wijkbewoners te laten horen, om ervoor te zorgen dat er in Boschveld groe-
ne, veilige en mooie openbare ruimten blijven en komen. Wil je daarbij meehelpen of heb je ideeën of opmerkingen,
meld je dan aan via info@obboschveld.nl.

De afgelopen maanden hebben we ons met de volgende onderwerpen bezig gehouden:

� Paardskerkhofweg en CPO-project
Vanuit de werkgroep houden we het gebied rond het
CPO-project in de gaten.
Het inrichtingsplan van de gemeente voor de straten rond
het project (Edisonstraat / Zernikestraat / Paardskerkhof-
weg) is intussen op een aantal plekken alweer aangepast.
In het eerste kwartaal van 2018 wordt het ontbrekende
deel van de looproute vanaf de Parallelweg naar de
Paardskerkhofweg en de Brabanthallen aangelegd, op de
hoek met de Edisonstraat naar de overkant naar HAS/
Avans.
Er komen tegenover de BBS geen esdoorns, maar kleiner
blijvende krentenboompjes om zo de zonnepanelen min-
der te beïnvloeden. De twee huidige grote bomen aan de
Edisonstraat zijn door een deskundig boomverzorgingsbe-
drijf flink gesnoeid.

Tot onze verrassing moest er opeens nog een trafo bij de
Boschveldtuin komen, naast de al geplaatste glasvezel-
kast. Daar was geen ruimte voor vrij gehouden en zo-
doende moesten de notenboom en de glasvezelkast wor-
den verplaatst naar plekken in het toekomstig trottoir. 
Doordat de bouw van het CPO-project uitloopt en men
een berg zand heeft gestort op de toekomstige parkeer-
plaats aan de Zernikestraat, is de aanleg van de woonom-
geving rond het CPO-project verplaatst naar het eerste
kwartaal van 2018. Als gevolg daarvan wil de gemeente
de bomen van dit project pas volgend najaar gaan plan-
ten. Ook rijdt er nu toch zwaar bouwverkeer over de net
mooi aangelegde Paardskerkhofweg, terwijl dat juist niet
de afspraak was. Dat betekent dat het langer duurt voor-
dat dit stuk Boschveld goed is ingericht en er waarschijn-
lijk herstelwerk nodig zal zijn.

� Koestraat
De herinrichting van de Koestraat staat pas bij de ge-
meente op het programma in 2020. Wij zijn het daar niet
mee eens, omdat eerder 2018 is genoemd. Voor die tijd
willen we de wensen en ideeën van de bewoners inventa-
riseren en samen met hen en de gemeente kijken wat en
hoe het eerder mogelijk is om de straat en de speelplek-
ken voorlopig veiliger en beter te maken.

� Groene Hart
Over de inrichting van het Groene Hart valt momenteel
weinig te melden. Na een voorbereidend overleg binnen-
kort van wijkraad, werkgroep en gemeente, zal de ge-
meente met een bewonersgroep aan de slag te gaan om
een plan voor het Groene Hart (van BBS tot Oude Enge-
lenseweg) te maken. Er zijn volop ideeën ingebracht tij-
dens de infoavond begin juli. Voorlopig is het nog een

grasveld / zandvlakte.
De afgelopen tijd is het terrein bouwrijp gemaakt en bin-
nenkort zal de bouw starten. We hebben op diverse ver-
sies van tekeningen van het bouwterrein gereageerd. Al-
leen één bouwweg is een beetje anders aangelegd om
twee bomen heen. De gemeente laat de bomenrij langs
het spoorlijntje beoordelen. We zijn benieuwd naar de
conclusies en streven naar het behoud van deze negen
bomen langs het oude spoorlijntje.
Met de overige opmerkingen over het bouwterrein is he-
laas weinig gedaan. De haag rond de Boschveldtuin is
zelfs deels weggegraven door de aannemer en het terrein
is veel groter afgegraven en omheind dan wij hadden ge-
vraagd en volgens ons nodig is. We proberen dat nog bij
te sturen zodat wijkbewoners een deel van het gebied
weer kunnen gebruiken en niet twee jaar lang tegen hek-
ken en bouwketen aankijken.

� Park Copernicuslaan
Voor het gedeelte rond de oude Boschveldschool zijn er
nog geen tekeningen voor de openbare ruimte. In het vori-
ge Boschveldoverleg hebben we de projectcoördinator
gevraagd om via de wethouder de druk bij BrabantWonen
op te laten voeren om met een besluit te komen over de
appartementen. Ook hebben we haar gevraagd na te
gaan of de school snel gesloopt kan worden om zo de
verloedering tegen te gaan.

� Hondenuitrenveld
Het hondenuitrenveld, dat tijdelijk aan de Paarskerkhof-
weg lag, is onlangs naar de Parallelweg verplaatst. Er is
nieuw gaas gekomen. Over de locatie van bank en afval-
bak is een flinke discussie geweest. Wij wilden ze graag
in de buurt van de bomen met zicht op het veld, zodat je
daar lekker kunt zitten terwijl je hond speelt. Hierover heb-
ben wij de gemeente helaas niet van gedachten kunnen
veranderen dus staan ze nu op een andere plek.
Op 5 oktober hebben we een overleg gehad met de amb-
tenaar die zich bezighoudt met hondenbeleid om van ge-
dachten te wisselen hoe we zowel hondenbezitters en
wijkbewoners blij kunnen maken, want de overlast van
hondenpoep vraagt om een aanpak.  !

Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Theo Prins en Alfred Heeroma

 Edisonstraat 28  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl
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Plaatsing trafohuisje kwam als een verrassing

Hondenuitrenveldje bij de Parallelweg



Het groeizame jaar op de Boschveldtuin loopt al weer langzaam naar zijn
einde. De herfst was ongeduldig en kondigde zich al vroeg met regen en kou

aan; de regen was hard nodig, waardoor wilde planten groot en klein weer in overvloed gedijen. De rijpende tomaten
doen er wat langer over rood of mooi groen te worden, maar smaken er niet minder door. 

Het wordt weer tijd de bakken voor het
voorjaar klaar te maken, bijvoorbeeld
knoflook te planten en andere plantjes
en zaden die voor de winter de grond in
moeten. Het werk in een tuin eindigt
nooit en door de wisselingen van de
seizoenen, is geen jaar hetzelfde en
word je elke keer weer verrast door on-
verwachte dingen, dingen die je blij ma-
ken en dingen die je ergeren en moeten
veranderen. 
De BBQ van Resto Van Harte op vrij-
dag 8 september was druk bezocht en
volgens de genodigden zeker voor her-
haling vatbaar, en dan hopelijk wel bui-
ten in de wijktuin. Nu kon dat niet door
de regen. Vrijdag 22 september vierden
we burendag in de Boschveldtuin. Met
circa 30 mensen, van heel jong en tot
heel oud hebben we flink geklust en
daarna met zijn allen heerlijk gegeten
van de hapjes die iedereen had meege-
bracht. Tijdens het wijkfeest de dag
erna hebben we de Boschveldtuin ge-
promoot in een kraampje op de rom-
melmarkt.

Op vrijdagmiddagen tussen 15.00 en 17.00 uur tuinieren we samen met wie ook maar mee wil doen. Iedereen pakt
aan waar hij of zij zin in heeft, van licht tot wat zwaarder werk. Je kunt meer te weten komen over groenten, fruit en
planten. Een mooie manier om andere wijkbewoners te ontmoeten! We houden tussendoor altijd even koffie / theepau-
ze. Op andere dagen mag je natuurlijk ook gerust in de tuin rondkijken en ervan genieten. Heb je een vraag of wil je
contact hebben met de Boschveldtuin? 
Je kunt direct een mailtje sturen: info@boschveldtuin.nl  Voor meer info. zie https://www.boschveldtuin.nl   !

Tekst en foto: Robbert Schrover

Verslag informatie avond Bouw woningen Paardskerkhofweg en Hart
van Boschveld

Op 3 juli jongstleden organiseerde de gemeente, in overleg met de Wijkraad / OBB, een inloopavond over wat er de
komende paar jaar op stapel staat in het centrale deel van Boschveld. Er was een goede opkomst, ook van toekom-
stige bewoners. 

Het eerste deel ging over de planning van de bouw van twee blokken met 43
koopwoningen langs de Paardskerkhofweg  en over hoe  het bouwterrein
komt te liggen. Inmiddels wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Iedereen kon
op de – nog globale – inrichting van het bouwterrein zien dat er alleen een
toegang tot het bouwterrein zal zijn vanaf de Oude Engelenseweg. Daarmee
wordt de overlast van het bouwverkeer door de wijk voorkomen. De bouw zal
half oktober starten en ongeveer een jaar duren. Ook het bouwbedrijf was
aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het tweede deel van de avond ging over het moment dat de openbare ruimte
rond deze nieuwe woningen en de BBS ingericht gaat worden. Begin 2018
worden de Zernikestraat en de Edisonstraat ingericht. Wanneer eind 2018 de
eerste twee blokken met woningen gereed zijn, zal een deel  van het groene
hart van Boschveld ingericht worden. Ook de ruimte rond om de vier dwarse
flats aan de Copernicuslaan wordt daarbij betrokken. Aan de aanwezigen is
gevraagd hun ideeën daarvoor op geeltjes te schrijven. Daar is uitgebreid
gebruik van gemaakt. 

Ook konden de mensen hun naam doorgeven als ze bij de verdere uitwer-
king betrokken willen zijn (ook nu nog kan je je naam doorgeven via info@obboschveld.nl). De mensen bleken al van
de ideeën te barsten. Een greep daaruit zijn de volgende: wandelpad van treinrails maken; wilde bloemen; vijver met
bankje; paviljoen maken; wel / geen speeltoestellen. Genoeg om over te praten en te zorgen dat er voor iedereen iets
(niet alles…) van zijn / haar gading is. Het is immers niet een heel groot terrein.   !
 
  Tekst: Johannes Lijzen
Afbeelding: gemeente 's-Hertogenbosch

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

  E-mail: info@obboschveld.nl
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Veel verschillende gewassen in de Boschveldtuin



Werkzaamheden in de wijk
Op dit moment zijn drie projecten in uitvoering en worden andere projecten
voorbereid. De verwachting is dat de komende maanden nog enkele pro-
jecten zullen starten.

CPO-project
Op dit moment wordt daar ook aan de bergingen en de
kas gewerkt. Daarvoor is weer heel wat zand afgegraven
en op een hoop vlak bij de woningen gestort. Die plek was
eigenlijk bedoeld voor het parkeren van de auto’s. Immers
zeker een deel van de parkeerplaatsen achter de Marco-
nistraat zouden wij verliezen bij het bouwrijp maken van
het Hart van Boschveld. Ook zouden wij parkeerplaatsen
verliezen als men zou beginnen aan het aanleggen van
de gas- en elektriciteitsaansluitingen rond voor deze wo-
ningen. Daar is men nu mee bezig en dat betekent dat er
ook gegraven wordt naar de kast bij 's Grave-↗

sandestraat 2 en die bij de ingang van Avans / HAS aan
de Paardskerkhofweg. Daarmee wordt de nieuwe bestra-
ting aangetast. Graag hadden wij gezien dat al die leidin-
gen waren aangelegd toen men bij de Paardskerkhofweg
bezig was, maar dat kon toen niet volgens de mannen
van Enexis, omdat de tekeningen van het tracé niet klaar
waren. Omdat de ingang aan de Edisonstraat door het
bouwen van de kas te smal werd (er staat daar een boom
en een keet) is de ingang van het bouwterrein verlegd
naar de Paardskerkhofweg, wat ook niet bevorderlijk is
voor de pas aangelegde bestrating.  ↙

Al de woningen worden 'betimmerd' aan
de buitenkant en de mensen van BWWB
(Bewust Wonen en Werken Boschveld)
zitten dringend verlegen om timmerlieden.
Soms lijkt het dat er per dag maar drie la-
tjes per ochtend op het vlak van de wo-
ning komen en in dit tempo wordt het tijd-
stip waarop de eerste woningen worden
opgeleverd steeds later. Dat houdt in dat
de omwonenden nog vele morgens ge-
wekt worden door de bouwvakkers en
overlast hebben van de geparkeerde au-
to's in hun straat. 
De overlast van auto's, die niet in de wijk
thuis horen, wordt ook nog veroorzaakt
door het feit dat de parkeerregeling voor
Paardskerkhofweg en landtong Industrie-
haven, die 12 juli in het College goedge-
keurd is, nog steeds niet is gepubliceerd
en ook is men nog niet begonnen met het
in orde maken van de landtong voor dat
parkeren. 

Bouw van 43 koopwoningen in Hart van Boschveld
Het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van de eerste 43 woningen heeft al plaatsgevonden. Alleen is het af-
gezette bouwterrein veel groter geworden dan afgesproken. De aannemer van de nutsbedrijven heeft ook al heel wat
leidingen gelegd zodat de verwachting is dat, als deze Buurtkrant verschijnt, de aannemer bezig is om zijn bouwketen
te zetten. Wij gaan ervan uit dat deze bouwer sneller bouwt als bij het CPO-project. 
In de gemeenteraad is ook voor de rest van de koopwoningen een 'verklaring van geen bezwaar' goedgekeurd. De
start van de verkoop van deze 29 koopwoningen vindt half november plaats. Het is de bedoeling dat de bouw van deze
woningen aansluit op de eerste 43. 

Onderhoud woningen Zayaz
Het onderhoud van de 91 woningen in de Röntgenstraat en omgeving zit in de afrondende fase. Als je daar al rondlo-
pend je oren te luisteren legt, hoor je vaak veel klachten. Het onderhoud is qua omvang aan de matige kant en de
overlast is groot. Je kunt niet van maatwerk spreken als er keukenblokken worden gezet waarbij nog een gat tot aan
de muur overblijft. Ook is het de vraag of energielabels van D en E voor deze woningen nog wel van deze tijd zijn na
zo'n onderhoud. Het is alvast niet in overeenstemming met de afspraken van het woonakkoord.

De laagbouwwoningen in het Stations-
kwartier (Edisonstraat, Celsiusstraat,
Fahrenheitstraat en van Musschen-
broekstraat) worden gerenoveerd. Vol-
gens Zayaz heeft 70% van de bewoners
hiermee ingestemd, maar daar zijn zeker
de lege en tijdelijk bewoonde woningen
bij de voorstemmers meegeteld. Er wa-
ren nogal wat bewoners die de uitvoering
in de proefwoning maar niets vonden.
Het ziet er aan de buitenkant mooi uit,
maar binnen is het een wirwar van slecht
verborgen buizen en leidingen.
In dit project zijn een heleboel vogelhuis-
jes aangebracht voor mussen, gierzwalu-
wen en vleermuizen. Soms krijg je de in-
druk dat Zayaz het lot van de vogels zich
meer aantrekt dan dat van de bewoners.         

                                                                                                                                                                                         →

 Edisonstraat 28  
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De betimmering van de huizen CPO-project verloopt langzaam

Vogelshuisje voor mussen en zwaluwen



Renovatie flats Marconistraat 28 tot
en met 74
Het lijkt erop dat alles van BrabantWo-
nen in Boschveld steeds maar opschuift
in tijd. Regelmatig vragen bewoners
wanneer er gestart wordt. Dat zal nog
even duren, want de planning is nu start
eind 2017. Het is te hopen dat de bewo-
ners van deze woningen na afloop van
het project niet dezelfde verhalen hoe-
ven te schrijven als die er nu in deze
Buurtkrant staan over de flats aan de
Copernicuslaan.  !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels en Alfred Heeroma

Edisonstraat 28 
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Boschveld Boende met Proper Jetje
Op woensdag 6 september begonnen we het nieuwe schooljaar goed met veel begeleiders voor de drie groepen kin-
deren. Als deze Buurtkrant verschijnt hebben we ook op 11 oktober weer de laatste Boschveld Boent van dit jaar ge-
had. 

Hard gewerkt door de kinderen en twee bekers uitgereikt 
De drie groepen kinderen werden door ouders en andere bege-
leiders geholpen. Het ging deze keer heel goed en de kinderen
waren zeer ijverig. Zij hadden allemaal een prijs verdiend dus
niet alleen een frisse hap van komkommer en tomaat bij de
ranja. Jammer genoeg is een wisselbeker nooit terug gebracht.
Daarom konden maar twee van de drie groepen met een beker
naar huis. Deze beker wordt dan in de groep doorgegeven zo-
dat iedereen van de groep de beker een paar dagen thuis
heeft.

De kraakwagen te laat
De kraakwagen was er niet op de afgesproken tijd van 13.00
uur. Terwijl we al zo'n 20 jaar de kraakwagen in april en sep-
tember hebben, was deze bij de Afvalstoffendienst deze keer
niet ingepland. 

Bellen leverde op dat de kraakwagen er pas rond 14.30
uur was. De drie mensen van de Weenergroep die op zo'n
20 adressen spullen moesten laden, konden hun wagen
niet legen bij de kraakwagen. Mensen van die adressen
begonnen ongerust te bellen of het spul wel bij hen opge-
haald zou worden. Dat bellen gebeurde soms meerdere
keren. Bij de adressen waar het grof vuil buiten gezet
mocht worden, gingen andere bewoners ook hun spullen
lozen, zodat er grote stapels grof vuil ontstonden.

Normaal zijn we rond 15.00 uur gereed, maar deze keer
liepen we nog na 16.00 uur te laden in de wijk. Dat was
voor de twee man van de Afvalstoffendienst en de drie
mensen van de Weenergroep hard werken. Volgens de
teller op de wagen is er 3370 kilogram geladen.   !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's Kyra Couvee

Bewoners van de twee flats in de Marconistraat wachten nog steeds
op renovatie

Kraakwagen was verlaat, maar er was genoeg grofvuil
Eén van de groepen die wel een beker kreeg



				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				

									Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								
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SAMEN VOORDELIG SCHONE ENERGIE VAN JE EIGEN WINDMOLEN

Als bewoner, klein bedrijf of vereniging in de wijk Boschveld kun je deelnemen aan
de Bossche Windmolen West. Je bespaart tot zo'n 40% op jouw stroomrekening én
werkt samen met andere wijkbewoners aan een schone, duurzame toekomst voor
de stad. 
De Bossche Windmolen West biedt hét alternatief voor zonnepanelen op eigen dak. Maxi-
maal 3.000 huishoudens, kleine bedrijven en verenigingen uit de directe omgeving* van
Windpark De Rietvelden kunnen aan de Bossche Windmolen West deelnemen. 

BOSSCHE WINDMOLEN DELEN
Coöperatie BWW splitst de Bossche Windmolen West in tienduizenden stukjes: de Bos-
sche Windmolen Delen (BWD’s). Als koper van een of meerdere BWD's word je mede-ei-
genaar van de Bossche Windmolen West. Je ontvangt jaarlijks een deel van de groene,
lokaal opgewekte stroom, die deze windturbine opwekt. Afhankelijk van de hoeveelheid
wind ontvang je per BWD ongeveer 250 kWh per jaar, gewoon via je huidige aansluiting.
En dit zolang de windmolen draait: gegarandeerd 20 jaar. De terugverdientijd is naar ver-
wachting vergelijkbaar met die van zonnepanelen op eigen dak: zo'n 6 à 7 jaar.

HOE HET WERKT
Via www.bosschewindmolenwest.nl word je lid van de coöperatieve vereniging Bossche
Windmolen West. Je betaalt eenmalig €16,- inschrijfgeld. Op het online formulier geef je
aan hoeveel BWD’s je wilt kopen. Dat kan tot maximaal je eigen elektriciteitsverbruik. Bij
de (digitale) ondertekening geef je coöperatie BWW toestemming om per BWD € 190,- af
te schrijven van je bankrekening. Dit gebeurt een half jaar voor de coöperatieve windmo-
len wordt opgeleverd (naar verwachting medio 2019). Verder betaal je jaarlijks alleen nog
een onderhoudsbijdrage van €9,50. Meer informatie vind je op onze website. 

*in de postcodegebieden 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224 en 5231 

HEB JE NOG VRAGEN?
Mail ons via info@bosschewindmolenwest.nl of bel/app ons via 06 - 2085 9347



De Spoorzone
Column

Als redacteur van de Boschveld Buurtkrant was ik bij de
denksessie, georganiseerd het Bosch Architectuur Initia-
tief (BAI), over het verder ontwikkelen van de spoorzone.
Mijn bedoeling was om hierover een artikeltje te schrijven
in deze Buurtkrant. 
Toen Sonja van der Beek van de gemeente uitgebreid de
plannen met de Spoorzone ging verwoorden verslapte
mijn aandacht al snel. Haar verhaal miste een ziel, van-
daar. Ook de ambiance droeg niet bij om mij geboeid te
houden. We waren te gast bij Kleefkracht, een mooi be-
drijf, maar niet voor een denksessie. In het midden van de
helverlichte rommelige bedrijfsruimte stond een tafel met
daarop een fles rode wijn, wat frisdrank, een bakje met
nootjes, twee microfoons en een laptop. Om tafel stond
een aantal stoelen voor de gasten die, na de inleiding van
Sonja, hun hersencellen zouden moeten gaan uitdagen

voor een denkses-
sie over de Spoor-
zone. Want in zo'n
omgeving wordt
het echt uitdagen!
Toen ontstond bij
mij het plan om
niet een artikeltje
te schrijven, maar
een column. 

Maar eerst. Wat bedoelt men met een Spoorzone? De
treinrails waarop treinen van A naar B rijden én de nabij-
heid van het treinstation waar mensen wonen en werken.
Het is niet moeilijker. De wijk Boschveld ligt, net als het
Paleiskwartier, aan het spoor. Als de wind wat verkeerd
staat, hoor de treinen en als je 's nachts niet kunt slapen
hoor je goederentreinen voorbij denderen. Maar als je 's
morgens wakker wordt zal je denken: ik heb zo waanzin-
nig gedroomd! En over dromen gaat het nou bij de ontwik-
keling van de Spoorzone. Wat is de reikwijdte van de
spoorzone? Het eigenzinnige jonge zusje van de histori-
sche binnenstad. Wie het broertje is weet ik niet, maar
laat me raden: het Zuid-Willemspark! Dat verkeert ook in
zo'n soort van denksessiefase. 

Oké, na een lange presentatie van Sonja had ik nog
steeds niets nieuws gehoord. Ze zei: "De Spoorzone is
niet blanco, er is al een diversiteit aan wonen, werken en
uitgaan." Maar… nu komt het: de verschillende gebieden
vanaf grofweg het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Gruy-
terfabriek aan de ene kant en de Tramkade en het Essent
gebouw aan de andere kant. En dit gebied moet één ge-

heel gaan vormen. Hoe dan? Door met de (toekomstige)
gebruikers te praten over de invulling hiervan, aldus de
gemeente. BAI had vier steekwoorden bedacht: ambitie,
diversiteit, ontwikkelen en meedoen. Aan de gasten om
hierover hun zegje te doen. Tsja, waar moet je dan begin-
nen? 

Patrick Kloth van Kleefkracht, tevens voorzitter van het
BAC, wil eigenlijk maar één ding: zekerheid dat het BAC
met zijn ambachtelijke ondernemers in de wijk kan blijven
voortbestaan. En de voorzitter van het wijkbelang Paleis-
kwartier is een beetje jaloers op de diversiteit van Bosch-
veld, dat mist ze in Paleiskwartier met zijn vele grote be-
drijven langs de Spoorzone. 
Kees Heemskerk van het OBB was nog steeds ontstemd
over de hoge prijzen voor de nieuwbouw aan de Paards-
kerkhofweg, dat was niet de afspraak. Intussen speelde
mijn blaas op. Dan vlug naar huis maar, want veel nieuwe
diversiteit verwachtte ik niet meer. 
Ik fietste langs de Spoorzone, langs de kantoorkolossen
van het bijna volgebouwde Paleiskwartier en dacht: wan-
neer een projectontwikkelaar zich in tijden van economi-
sche voorspoed met een buidel geld aandient, wordt alles
weer anders in de Spoorzone!   !

Tekst: George van der Zande
Foto / afbeelding: Alfred Heeroma / Gemeente

Boschveldoverleg
In het lopende jaar 2017 hebben we nog twee keer een
Boschveldoverleg. In het overleg van 4 september waarin
de nieuwe wijkagent burgerparticipatie Roel van der
Groes zich voorstelde, is uitgebreid gesproken over over-
last en afname van veiligheid in de wijk.

4 september: Toename van overlast vraagt om aanpak 
Volgens Roel van der Groes is wijkagent burgerparticipa-
tie een geheel nieuwe functie, die tot doel heeft om de
burgerparticipatie op het gebied van veiligheid te verbete-
ren. 's-Hertogenbosch lijkt de enige gemeente die dit zo
aanpakt. Wijkagent Bas van Boxtel blijft gewoon hetzelfde
werk doen en is aanspreekbaar voor de meldingen van
bewoners.
Er waren op de vergadering verschillende buurtbewoners
die extra waren gekomen om de overlast rond Starlight en
op andere plekken in de wijk aan te kaarten. Tijdens de
vergadering bleek dat lang niet alle meldingen genoteerd
waren of voor de wijkagent terug te vinden in het systeem.
De overlast is vooral in de avond en duurt zeker in het
weekend tot in de kleine uurtjes zodat bewoners niet kun-
nen slapen. Toegezegd werd dat binnen de gemeente in

de afdeling openbare orde en veiligheid gekeken zou
worden hoe dit probleem aangepakt zal worden.
Verder kwam de voortgang van de projecten aan de orde.
Of er was helemaal geen voortgang (Vlek 3; voormalige
basisschool) of er werd anders gewerkt dan afgesproken
(bouwrijp maken Hart van Boschveld). 

16 oktober: Bossche Windmolen West en lopende
projecten.
Als Nederland tegen Zweden voetbalt is er in de BBS
Boschveld een presentatie van dit windmolenproject. Dat
wordt ook kort gedaan in het Boschveldoverleg van 16 ok-
tober. 
Hopelijk krijgen wij dan ook wat te horen over de voort-
gang van de aanpak van de overlast, dat hopelijk meer in-
houdt dan het voorstel om het cameratoezicht rond het
winkelcentrum met drie jaar te verlengen. 
Het onrijpe en onzalige voorstel van de versmarkt op het
van Coehoornplein zal ook besproken moeten worden en
verder hebben we een terugblik op burendag en buurt-
feest en Boschveld Boent. Mogelijk ook een vooruitblik op
de projecten die gaan starten.  !
Tekst: Kees Heemskerk
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