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Plein voor het winkelcentrum
Het plein begint al aardig vorm te krijgen en de reacties
daarop zijn overwegend positief. Bij de start van de werk-
zaamheden moest er wel even ingegrepen worden, om-
dat men aan de 'verkeerde' kant begon. Ook de parkeer-
plaatsen bij de bomen leverden problemen op. Er zijn nu
parkeerplaatsen van het oorspronkelijke plan ingeleverd,
maar de discussie over kappen van bomen ten gunste
van meer parkeerplaatsen komt in alle hevigheid terug
als er een bouwaanvraag van de supermarkt ligt.
Het bestuur van de winkeliersvereniging houdt dagelijks
de vinger aan de pols vooral of de toezegging wordt na-
gekomen dat 75% van de voormalige parkeerplaatsen tij-
dens de werkzaamheden beschikbaar blijft. Dat is niet al-
tijd het geval en kan leiden tot minder winkelomzet. Ook
kijken zij aan de hand van de tekeningen of alles volgens
die tekening wordt uitgevoerd.
De nieuwe bomen en hagen kunnen pas in het plantsei-
zoen geplant worden dus in feite is in juni  het winkelplein
nog niet helemaal klaar. Eigenlijk zou op het eind van de
werkzaamheden aan het winkelplein ook het verlossende
woord over de komst van de nieuwe supermarkt moeten
komen, dus dat is nog even afwachten.

De mannen op de grote foto zijn twee van de werkers,
die ook op zaterdagen doorwerken om het werk op tijd af
te krijgen. Leeftijd lijkt geen rol te spelen, want de werker
rechts op de foto heeft de respectabele leeftijd van 62 ja-
ren. 

Tekst   : Kees Heemskerk
Foto's : Michael Bögels & Alfred Heeroma
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Colofon

De Buurtkrant is een bewonersinitiatief
dat wordt ondersteund door Divers, OBB,
Gemeente en sponsoren. 

Inleveren van kopij voor de volgende edi-
tie kan tot 25 juni 2015 bij de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij te redigeren, te verkorten of te
weigeren. Kopij dient te zijn voorzien van
een naam.

Buurtkrant Boschveld verschijnt 8 maal
per jaar in een oplage van 1700 exempla-
ren.
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Gehele of gedeeltelijke overname van ar-
tikelen of beeldmateriaal mag alleen na
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met een bronvermelding.

Eindredactie/ vormgeving: 
Alfred Heeroma

De smaak van wijn in Winery Henk Boer

In de rubriek 'Ondernemers Boschveld aan het woord' een gesprek
met Henk Boer, eigenaar van een Winery die op het bedrijventerrein
aan de Paardskerkhofweg is gevestigd. Een bedrijventerrein oogt niet
hip, maar eenmaal bij Henk binnen voelt dat gelijk anders. Het geurt er
naar wijn. Links staan de dozen gevuld met flessen wijn, wachtend op
de klant, en rechts staat een fraaie lange stamtafel. Ik nip van een glas
heerlijke witte wijn en luister naar het wijnverhaal van een sympathie-
ke Bourgondische vinoloog .

Henk: "Zo'n tien jaar gele-
den ben ik op dit bedrijven-
terrein gestart met mijn ei-
gen groothandel in wijnen.
Ik lever wijn aan de horeca,
de business-to-business be-
drijven en soms ook aan
particulieren." 
De eerste vraag die in mij
opkomt is: hoe selecteer je
wijn met zoveel aanbod?
"Dat klopt, er is veel keus in
wijnsoorten. Eenmaal per
jaar ga ik naar een heel gro-
te wijnbeurs in Dortmund,
daar komen alle wijnhande-
laren om te proeven, te se-
lecteren en te kopen. Ook in
ons land is er jaarlijks in ja-
nuari in Voorschoten een
grote wijnbeurs, dan ben ik
ook van de partij. En af en
toe doe ik met mijn vrouw
een rondje wijnhuizen in
Zuid-Europa. De smaak van
wijn is heel persoonlijk,
maar smaak kun je ontwik-
kelen. Pas heb ik nog een
goede klant van mij een
mooie Châteauneuf-du-
Pape geschonken, dat vind
ik een goddelijke wijn. Zo'n
fles kost wel dertig euro, maar een fles van pakweg zes euro kan ook heel
lekker zijn. Ik zeg altijd: je moet drinken wat je lekker vindt. Een dure wijn
hoeft niet per se lekker te zijn."

Henk wijst naar een pallet achter me. "Dat is de Francis Ford Coppola wijn,
genoemd naar de regisseur van de film 'The Godfather'. Dat is een heel po-
pulaire Amerikaanse wijn in de horeca. Ik lever deze wijn bijvoorbeeld aan
een restaurant in de Korte Putstraat. Wel is het zo dat Franse wijnen het
meest worden verkocht, dat is de huiswijn van veel restaurants. De Franse
wijn is bij mij ook de hardloper. Intussen weet ik wel wat goede wijn is, dat
heb ik wel geleerd in allerlei wijncursussen. Dan leer je over de afkomst van
de wijn: over het land, de druif, de grond waar de druif groeit. Mijn favoriete
druif is de Shiraz druif."

"Ik heb een groeiende klantenkring die ik graag goed wil onderhouden. Re-
gelmatig evalueer ik met hen. Wat loopt er wel, wat niet? Kan ik meedenken
over een andere wijn? Dat houdt me ook scherp en fris. Soms houd ik wel-
eens partijtjes wijn over. Dat gebeurt meestal wanneer een restaurant een
nieuwe kaart gaat samenstellen. Aan het eind van het jaar bied ik dan aan
vrienden en bekenden de restanten aan voor een leuke prijs, dat zijn altijd
gezellige momenten aan de stamtafel."

Henk is zeven dagen per week bezig met de wijn. "Een goede en snelle
service bieden, daar zit mijn kracht. Daarom probeer ik alle courante wijnen
op voorraad te hebben. Krijg ik zaterdagnacht een sms'je waarop staat:  we
komen tekort, kun je morgen leveren? Dan rijd ik de volgende morgen al
vroeg met een aantal dozen wijn naar de klant. Zij blij, ik blij."

Tekst: George van der Zande

Foto : Michael Bögels



Bets van Schijndel, initiatiefneemster
wooncomité

Binnenkort gaat Brabant-
Wonen groot onderhoud
plegen aan 28 woningen
in de Lorentz- en Vol-
tastraat. Dat wordt een
behoorlijke klus met over-
last voor de bewoners.
Bets van Schijndel, één
van de bewoonsters,
vindt het belangrijk dat
hierover goede én duide-
lijke afspraken worden
gemaakt. Bets is initiatief-
nemer van een bewo-
nerscomité die de belan-
gen moet gaan beharti-
gen.

Inmiddels bestaat het be-

wonerscomité uit acht be-

woners die een prima af-

spiegeling zijn van de

twee straten. Maar eerst

Bets, wat gaat Brabant-

Wonen precies doen? 

"Het gaat om groot on-

derhoud. Al het asbest

wordt verwijderd, er wor-

den bij een aantal men-

sen nieuwe keukens ge-

plaatst, de douche wordt

opgeknapt, plafonds wor-

den vervangen, er gaat

ook iets met de ramen

gebeuren en we krijgen

nieuw voordeuren. Maar

wat er allemaal precies

gaat gebeuren is nog af-

wachten, dat horen we

nog."

Ga jij de kar trekken? 

"Dat is niet mijn bedoe-

ling, we zijn met z'n ach-

ten. Ik ga niet op de voor-

grond treden." 

Dat moet ik nog zien,

want Bets kan haar mondje goed roeren en dat is niet

onbelangrijk.  

Wat wordt de taak van het bewonerscomité?  

"We willen op de eerste plaats duidelijke afspraken ma-

ken met BrabantWonen. Wat gaat er vernieuwd worden,

dat zal per huis moeten worden bekeken. BrabantWonen

zal heel gedetailleerd moeten aangeven wat ze gaan

doen.  En heel belangrijk is dat toezeggingen worden na-

gekomen. Dus niet alleen maar beloven, gewoon doen.

En wij als bewonerscomité gaan daar op toezien door

het proces op de voet te volgen. Dat hoeven de mensen

zelf niet te doen, wij zijn hun vertegenwoordigers. Stel: er

is een nieuwe keuken beloofd en nu krijgt de bewoner

deze niet. Wat is daar de reden van? Waarom de één

wel en de ander niet? Daar gaat het om!"

"Luister, ik ga niet een comité zitten om op te komen

voor mijn eigen belangen. Ik kom graag op voor andere

mensen, er is al zoveel haat en nijd. Laten we het leuk

houden en laten we aardig zijn tegen elkaar. Neem nou

de Marokkaanse en Turkse mensen in ons comité, ze

spreken niet zo goed Nederlands. Voor hen is het lastig

om te begrijpen wat er allemaal precies wordt bedoeld.

Voor hen is dat moeilijker. Ik spreek wel geen algemeen

beschaafd Nederlands, maar ach, ieder vogeltje zingt zo-

als ie gebekt is. Maar ik ga natuurlijk geen echt Bosch

praten, want dan verstaan ze me ook niet, daar moet ik

wel rekening mee houden."

"De onderhandelingen met BrabantWonen zijn nog niet

begonnen, ze zijn wel een paar keer komen kijken. Maar

eerst een comité oprichten. De eerste vergadering is ge-

weest, er is een brief opgesteld voor alle bewoners. In de

brief staat wat we gaan doen en wie in het comité zitten.

Als ze hiermee akkoord zijn, gaan we aan het werk."  

Stel dat de meerderheid geen bewonerscomité wil, wat

dan? 

"Dan zijn we afhankelijk van BrabantWonen, dat zou on-

verstandig zijn, want dan maken zij de dienst uit! "

Als ik bewoner was van de Lorentzstraat zou ik het wel

weten. Want Bets heeft een groot rechtvaardigheidsge-

voel en bruist van energie.

Teskt: George van der Zande

Foto : Michael Bögels
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We weten nu wat er in de wijk speelt
Het inzetten van sociale wijkteams ziet de gemeente als dé nieuwe oplos-
sing in de aanpak van sociale problematiek. Ook Boschveld kent een sociaal
wijkteam. Het team komt iedere dinsdagochtend bij elkaar om de problema-

tieken te bespreken. Daarbij zijn aanwezig Yassine Mami als tweedelijnszorg sociaal wijkteamwerker en Wendy Stal
als basisteamprofessional namens MEE. De BBS Boschveld is hun thuisbasis, ook de plek voor dit gesprek met twee
enthousiaste en gedreven mensen. 

Wendy is het eerste aanspreekpunt voor mensen met
een beperking of chronische ziekte en bij Yassine komen
mensen wanneer er sprake is van multiproblemen of
complexe problemen bij een wijkbewoner. Op dinsdag-
ochtend bespreken Wendy en Yassine, met andere leden
van het Wijkteam en basisprofessionals, allerlei casussen
van bewoners en hoe de problematiek aan te pakken.
Een wijkteam bestaat uit: professionals van verschillende
organisaties en mensen van de gemeente. "Er is veel
deskundigheid in zo'n team", zegt Wendy. "De één heeft
veel verstand van sociale wetgeving, de ander is beter
thuis in de geestelijke gezondheidszorg of onderwijs, er is
ook een wijkverpleegkundige bij betrokken. Het is prima
dat de lijntjes kort zijn tussen het sociaal wijkteam en de
basisprofessionals, dat is goed voor de samenwerking." 

Bespreken
Wendy vervolgt: "Soms bespreek ik de mensen met een
beperking die bij mij in het traject zitten waarvan ik denk
dat er meer aan de hand is. Dan kan het zijn dat iemand
van het sociaal wijkteam erbij komt omdat er sprake is
van multiproblemen." Yassine: "Ja, wanneer er sprake is
van een zwaarder en ingewikkelder probleem dan komen
wijkbewoners bij ons in behandeling. Tegenwoordig is er
bijna geen enkelvoudige probleem meer, er is altijd wel
meer aan de hand. Het gaat vooral om mensen die zelf
niet sterk genoeg zijn om zich te redden. De vragen zijn
vaak heel breed. Dat kan zijn over wonen, financiën, dag-
besteding of uitbreiding van je netwerk."
Wendy vraagt onder andere aan mensen wat ze leuk vin-
den om te doen. Wil je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan
doen om meer mensen te ontmoeten? "Kijk, als hulpver-
lener ben ik maar kort in beeld, dus probeer ik een net-
werk van mensen uit de buurt erbij te betrekken. De cliënt
maakt samen met zijn/ haar netwerk een plan voor de
toekomst. Een netwerker blijft en die kent de mensen
vaak beter."  

Wanneer roept iemand hulp in, iemand die eenzaam is? 
Yassine: "Dat is niet gemakkelijk. Soms melden mensen
zichzelf, soms doen anderen dat en soms ontvangen we
signalen. Via onder andere woningbouwcorporaties, bu-
ren of gemeente. Er zijn heel veel manieren om met ons

in contact te komen. We hebben daarnaast eenmaal per
zes weken een overleg waarbij ook de woningbouwvere-
nigingen, het wijkmanagement en de politie aanwezig
zijn. " Yassine vervolgt: "Er komen iedere dag bij ons sig-
nalen binnen. De spoedsignalen pakken we meteen op.
De andere signalen bespreken we in ons reguliere over-
leg in ons wijkteamoverleg op dinsdag. We kijken dan wat
er aan de hand is, wat precies de hulpvraag is. We be-
spreken in het overleg wat mensen zelf zouden kunnen
doen, wat hun omgeving kan doen. Wanneer het lastig is
om problemen zelf op te lossen, gaan wij ermee aan de
slag en spreken af wie wat gaat doen. Eerst met het ma-
ken van een probleemanalyse en vervolgens maken we
een plan van aanpak. Dit plan bespreken we met betrok-
kene, want ze moeten wel hier akkoord mee gaan. In
veel gevallen vorm ik een team met een basisprofessio-
nal." 

Wat is er nu anders?
Wendy en Yassine: "Nu gaan we eerst uit van de eigen
kracht van mensen. Mensen kunnen best veel zelf, maar
weten dat vaak niet zo goed van zichzelf. Soms hebben
ze een zetje nodig. De bedoeling is dat de nieuwe aan-
pak de gemeenschap minder geld gaat kosten.  Dat bete-
kent met name meer samenwerken, maar wel met een
regisseur die coördineert. Het mooie van deze nieuwe
manier van werken is dat we van elkaar weten waar we
mee bezig zijn met ieder zijn deskundigheid’. Er is wel
een kanttekening: de nieuwe manier van werken zorgt er
voor dat de bureaucratie wat is toegenomen, omdat alle
zaken moet worden geregistreerd en vastgelegd. De ge-
meente heeft er veel meer zorgtaken bij gekregen." Wen-
dy: "In feite is er sprake van taakverschuiving. Het blijft
nog zoeken naar de juiste manier, maar het gaat erom
dat de cliënt de ondersteuning krijgt die hij/ zij nodig
heeft. We werken nu meer vanuit de wijk, dat was vroe-
ger anders. Zo leren we de wijk en de mensen beter ken-
nen. Dat is een verbetering. We weten wat er speelt in de
wijk, wat we kunnen verwachten en dat is de winst van
het nieuwe werken."

Tekst : George van der Zande

Foto  : Michael Bögels

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



                     Drie platanen...

Er waren klachten dat op parkeerplaatsen rondom hen heen, dankzij hun
sterke wortels, auto's een beetje scheef gingen staan.

Dus ze moesten maar eens gaan,
drie van de vele platanen aan de Oude Vlij-
menseweg.

Bomen kunnen niet eigenvoetig weg naar
beter oorden, zaaien hun zaad elk voorjaar
overvloedig tegen beter weten in en deze
platanen zijn verdoemd door een kruis op
hun bast.

Ondertussen meet stichting Stadshout Den
Bosch hun omtrek en hoogte begerig.

Als het dan toch moet, liever een waardig
einde voor deze bomen als bed, bank of
broodplank, geen versnipperaar.

Als je dit bericht leest zijn voornoemde drie
platanen inmiddels omgezaagd en vervoerd
naar Deutersestraat nummer 12, de voor-
malige stadskwekerij, rechts van het JBZ.

Aldaar, op zaterdag 13 juni vanaf 10 uur, zal
een mobiele zaagmachine uit Brasschaat
deze platanen en ook nog zeven eiken ver-
zagen tot planken. 
We hebben sterke armen nodig om de planken op te tasten, opdat ze een jaartje kunnen drogen.
Je bent ook welkom om gewoon te komen kijken.

Tekst: Frans Leonard Hummelman
Foto : Elsa Reis
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Nieuw: Huidtherapie aan de Copernicuslaan en Graafseweg
Advertorial

De huidtherapeutische praktijk Huidgericht is voortaan

werkzaam op twee locaties in ‘s-Hertogenbosch. De huid-

therapeuten Ilona Kling en Irene Kusters vormen een en-

thousiast en gemotiveerd team, dat zowel cosmetische als

medische huidproblemen behandelt. 

De huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke en/of
beschadigde huid. Aandoeningen voor welke u bij Huidgericht
terecht kunt, zijn onder andere: 

• Acne en acnelittekens 
• Ongewenste haargroei 
• Ingegroeide haren 
• Cellulitis  en vetophoping 
• Pigmentafwijkingen
• Vaatafwijkingen
• Littekens
• Oedeem
• Wondzorg
• Spataderen 

Huidgericht voert ook behandelin-
gen uit ter voorkoming en verergering
van huidveroudering. Denk bijvoor-
beeld aan rimpels. De behandeling
gebeurt zonder het gebruik van injec-
tables. Daarnaast kunt u altijd bin-
nenlopen voor een vrijblijvend huid- 

en productadvies. 
Wilt u weten of de huidtherapeuten u
kunnen helpen, belt u dan gerust
voor een intake. Als openingsactie is
een intake bij Huidgericht in de
maanden mei en  juni 2015 gratis. 
Een aantal behandelingen van de

huidtherapeut wordt, afhankelijk van
uw polisvoorwaarden, vergoed door
de zorgverzekeraar. Samen met u
kijkt de huidtherapeut graag of u
daarvoor in aanmerking komt.

Wilt u meer informatie dan kunt u de praktijk bereiken op de telefoonnummers:
06 – 222 60 050

06 – 222 60 350

Voor meer informatie en adresgegevens van onze andere vesti-
ging, kunt u ook de website raadplegen: www.huidgericht.nl

Locatie West - Gezondheidscentrum Medizz
Copernicuslaan 301
5223 EH s'-Hertogenbosch



  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
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Gedicht

Ik ben ik
Ik ben jij
En jij bent ik

De hoofddoek
Mijn leven, mijn regels, mijn
keuzes.
De keuzes die mij hebben ge-
maakt tot wie ik nu ben,
En erg blij ben dat ik mijzelf zo
ken.
De mensen die mijn keuzes
niet accepteren,

En vinden dat ik meer van deze maatschappij moet leren.
De mensen die denken dat ik niet goed geïntegreerd ben,
Maar die eens moesten weten hoe goed ik dit land ken.
De mensen die denken te weten wat ik wil,
Zonder te weten wat ik wil.
De mensen die denken dat ik geen eigen keuzes kan ma-
ken,
Die niet beseffen dat ze mij hier heel erg mee raken.
De mensen die denken dat ik niets mag
En dit keer op keer, elke dag.
De mensen die denken dat ik dom en stom ben,
Maar die eens moesten weten hoe goed opgevoed ik
ben.
Mijn ouders die mij alles hebben geleerd in deze wereld,
En die mij tegelijkertijd geleerd hebben niets aan te trek-
ken van de rest van de wereld.

Mijn ouders die zich zorgen maakten om mijn keuze,
Maar mijn hoofddoek en ik, dat is mijn leuze.
De mensen die zich zorgen maken om mijn geloof,
Alsof ik hen van iets beroof.

De mensen die niets willen begrijpen,
En de hoofddoek als iets slecht laten lijken.
Mijn hoofddoek, mijn wil, mijn keus.
Die nutteloze woorden raken mij niet meer,
En doen mij niet zeer.

Ik hou van de personen,
De personen die mij accepteren om wie ik ben,
En waar ik super blij mee ben.
De personen die niet in hokjes denken
Al is dit het moeilijkste wat je je maar kan bedenken.
De personen die mij niet zien als een object, een ding
Deze personen behoren tot mijn emotionele kring.
Het land waar ik ben opgegroeid en me thuis voel,
Er is voor mij geen hoger doel

Het land waar ik mezelf ontdekt heb,
En ik alleen, mezelf gered heb.
Veel geleerd, gedaan, ondergaan, 
En nog steeds op beide benen staan.

Ik ben ik
Ik ben jij
En jij bent ik.

Layla Boujamaa

Spreekuren Wijkplein
Organisatie

Gemeente/ WMO
consulent

Medewerker

Mia van Wanrooij
Dag

Maandag
Tijd

09.00 - 11.00

Bureau Sociale
Raadslieden
MEE
Mantelzorg
Juvans

Maaike de Ruijter

Wendy Stal

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Mohammed Cherabi

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
10.00 - 12.00

Divers Wijkwerkers/
Platform 073
Divers Vrijwillige
Thuishulp (VTH)
BrabantWonen
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Bas van Boxtel
Email: bas.van.boxtel@politie.nl

Wijkwerkers Boschveld

Wim Huiskamp/ 
Marianne  Teurlings

Donderdag

Donderdag

Wim van de Wiel Donderdag 

09.30 - 11.00

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00

Zernikestraat 2

☎ 073 - 822 5380

www.divers.nl

 Programma Ouderkamer BBS Boschveld
Datum

Donderdag 28 mei
Tijd

13.00 - 15.00
Activiteit

Veiligheid in en om school
Gast(en)

Maria van de Wiel

Donderdag 4 juni
Donderdag 11 juni
Donderdag 18 juni

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Bieb
De wijk in om ouderen uit te nodigen

13.00 - 15.00 Ouderen op bezoek in de ouderkamer

Ilona van der Heijden en
Madelon van Zeelst
-
-
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Gezonde lunch voor ouders en kinderen
In de ouderkamer ontstond het idee bij moeders om het maken van een Gezonde
Lunch voor ouders en kinderen weer op te pakken. Het nieuwe BBS-gebouw leent
zich hier prima voor, dus na enkele voorbereidingen konden we op 26 maart voor de
eerste keer starten.
Elke keer is het een gezellige drukte en wordt er heerlijk gegeten. Per keer zijn er
verbeteringen aangebracht, want we leren elke keer weer bij.
De vrijwilligers zetten zich in elk geval elke keer flink in om iets lekkers op tafel te
zetten, maar ook om het allemaal weer netjes achter te laten. De groep vrijwilligers
wordt steeds groter en hopelijk wordt het initiatief ook steeds bekender.
Supermarkt Sonay steunt het initiatief door fruit te doneren aan het initiatief. Dus
elke keer krijgen we dankzij hen de juiste vitaminen binnen!

De Gezonde Lunch vindt om de twee weken plaats in BBS Boschveld, in de foyer,
op donderdag. Het duurt van 12.00 tot circa 12.45 uur. Per keer betaal je voor een
kind € 1 en voor een volwassene € 2.
Op het moment van uitkomen van deze krant zal de eerstvolgende keer waarschijn-
lijk op donderdag 4 juni zijn.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier tot donderdagochtend. Dit formulier hangt
op het magneetbord tegenover de ingang van de BBS.

Iedereen is welkom, dus schrijf je in en sluit aan!

Tekst: Michel Lensen

Foto: Willeke van der Doelen

Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is het spreekuur op Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2. 
U bent van harte welkom!

Bureau Sociaal Raadslieden bij Wijkplein
Met ingang van maandag 20 april draait Maaike de Ruijter het wijkspreek-
uur op Wijkplein Boschveld tussen 09.00 en 10.30 uur. Het wijkspreekuur
op West is uitgebreid, omdat het wijkspreekuur op wijkplein De Helftheuvel
van Bureau Sociaal Raadslieden altijd vol zit. Hiermee hopen we spreiding
te krijgen van het aantal bezoekers.

Wat doet Bureau Sociaal Raadslieden
Bureau Sociaal Raadslieden geeft informatie en advies op een breed so-
ciaal juridisch terrein en heeft meestal een directe relatie met het inkomen
of schulden. De sociaal juridische dienstverlening bestaat uit informatie en
advies en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven
en bezwaarschriften. 

De gebieden waarop het grootste deel van de dienstverlening betrekking heeft zijn onder andere belastingen (inclusief
huur- en zorgtoeslag), sociale zekerheid en wonen: kortom, de primaire bestaansvoorwaarden.
Even voorstellen…
Ik ben Maaike de Ruijter, 23 jaar en ben werkzaam als sociaal raadsvrouw bij Bureau Sociaal Raadslieden. Tijdens
mijn studie, HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, heb ik hier stage gelopen. Nadat ik ben afgestudeerd ben ik part-
time, voor 16 uur per week, komen werken bij Bureau Sociaal Raadslieden. Op dit moment werk ik 4 dagen per week,
van maandag tot en met donderdag. Ik zal op maandagochtend iedere week spreekuur houden op Wijkplein Bosch-
veld.
Tekst en foto : Maaike  de Ruijter
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Oude Vlijmenseweg en Oude Engelenseweg

De brieven die daarover verspreid zijn,
waren niet alleen laat bezorgd, maar in
sommige opzichten ook onduidelijk wat
betreft de wijze van afsluiting. Gelukkig
is op de bewuste 13 mei vlak voor He-
melvaart met veel machines en mens-
kracht het asfalt helemaal gereed geko-
men. Echter daarmee waren niet alle we-
gen naar de nieuw geasfalteerde weg
open. De aansluiting bij de Paardskerk-
hofweg heeft nog een week langer open
gelegen en met Pinksteren waren nog
niet alle zaken afgerond.
Niet alleen is het nu een mooie asfalt-
weg, maar ook alle lichtmasten zijn ver-
nieuwd en ook een groot deel van de
straatkolken. Daarvoor moest ook de
weg tussen de kolken open want in die
rioolbuizen zaten ook vaak wortels. De
banden langs de kolken zijn niet overal vernieuwd. Dat
wijkt dus af van de aanpak van de Kooikersweg waar dit
wel gebeurd is. Ook is het trottoir tussen Ossenstraat en
Copernicuslaan niet vernieuwd. Dat is wel gebeurd op de
Rietveldenweg. We hebben daarover een gesprek gehad
op het stadskantoor naar aanleiding van onze brief aan
de gemeenteraad. Wij moeten bewijzen of het toegezegd
is en dan zullen ze het alsnog bekijken. Dat doen ze dus
al jaren. In drie overleggen hebben wij het herhaaldelijk
aan de orde gesteld en je mag verwachten dat ambtena-
ren dit bespreken met hun collega's die daarvoor verant-
woordelijk zijn of die over het geld gaan. Het lijkt er op

dat de gemeentelijke organisatie niet zo goed werkt en
dat er teveel mensen er iets over te zeggen hebben. Pas
toen wij de zaterdag voor de inloopmiddag de tekening
kregen werd duidelijk dat er op de hoek Paardskerkhof-
weg 3 parkeerplaatsen verdwenen die niet in het plan ge-
compenseerd werden. En dat in het Veemarktkwartier
waar toch al een groot gebrek aan parkeerplaatsen is.
Ook nog bevorderd aan de andere kant door de afsluitbo-
men bij de parkeerplaatsen voor de Grasso, waardoor
dubbel gebruik vooralsnog niet meer mogelijk is.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto : Michael Bögels
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Diverse werkzaamheden

De bewoners rond de
flats van Zayaz heb-
ben een zucht van
verlichting geslaakt
toen de aannemer
eind april vertrok. Het
lawaai was afgelopen
en ook het afsluiten
van de straat door de
hoogwerker verleden
tijd. Die hoogwerker
was eigenlijk te zwaar
en te fors voor onze wijk en heeft hier en daar nogal wat
schade aan bomen en bestrating aangericht. Wie buiten
rondloopt ziet nog veel zaken die nog niet afgewerkt zijn
of schoongemaakt moeten worden. Als je met bewoners
spreekt en in hun woningen komt, dan is een grote groep
niet zo erg tevreden over het resultaat. Ook zijn in de
loop van de tijd meer dan 20 woningen leeg gekomen,
deels omdat mensen voor de overlast verhuisd zijn. Deze
woningen moeten nu nog allemaal verhuurd worden.
BrabantWonen is op twee plekken bezig met een schil-
derbeurt. Dat is bij het complex woningen aan Oude Vlij-
menseweg/ Kelvinstraat/ Buys Ballotweg en bij de 72 flat-
woningen Edisonstraat/ Copernicuslaan. Bij de storm is
daar een stellage omgewaaid gelukkig zonder dat daarbij
personen geraakt zijn. Naar de flat aan de Edisonstraat
zijn vier brandweerwagens uitgerukt en enkele dagen
daarvoor in de avond enkele brandweerwagens naar de
flat 's-Gravesandestraat. In beide gevallen was het 'vals
alarm'.
Bij 37 de nieuwbouwwoningen van BrabantWonen wordt
geregeld gegraven. Dat is een zevental keren KPN ge-
weest. Als een bewoner niet bij Ziggo is, maar bij KPN,
dan moet KPN een eigen aansluiting maken en mag dan
geen gebruik maken van het net van Ziggo. De laatste

keer graven was het echter zorgelijk en het bevestigde
ons gelijk, jammer genoeg. Er was een afspraak dat na
het opknappen van een deel van de wijk meteen de
woonomgeving door de gemeente zou aangepakt wor-
den. Dat is niet gebeurd bij de woningen Buys Ballotweg
van Leeuwenhoekstraat van BrabantWonen. De gemeen-
te vond het er nog redelijk bij liggen. Dat is echter in af-
wijking van eerdere afspraken. Bij Vlek 19 willen ze
wachten totdat Vlek 18 gereed is. Daar zijn we het niet
mee eens, want als straks Zayaz met plannen voor Vlek
17 komt, zegt de gemeente dit weer. Wij vinden dat min-
stens de straten bij de nieuwe woningen aan de Coperni-
cuslaan, de Lorentzstraat en de Kamerlingh Onnesstraat
volgens het al lang getekende woonomgevingsplan moe-
ten worden verbeterd. Vooral omdat we door fouten van
de gemeente met die rare stoepjes zitten. Nu is er nog
een extra probleem bij gekomen. Verschillende bewoners
van de nieuwe woningen aan de Copernicuslaan hebben
problemen met de riolering. Volgens de laatste berichten
lijkt dat te liggen aan de (aansluiting op de) oude riolering
die de gemeente in de uitvoering van het woonomge-
vingsplan zou vernieuwen. Dus naast de stoepjes komt
dit er ook nog bij. 

Tekst : Kees Heemskerk
Foto's; Alfred Heeroma
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Wijkgericht
Bas agent in 
‘rustige wijk’
Bas van Boxtel is sinds enkele maanden de nieuwe 
wijkagent in Boschveld. Hij volgde Sanne van Esch op. Bas 
noemt Boschveld “een rustige wijk”.

Bas legt uit wat hij ermee bedoelt. “Er gebeurt veel in de 
wijk, maar als het gaat om criminele zaken is het rustig. 
Tegelijkertijd is er zowat onafgebroken activiteit in de wijk. 
Wat me meteen opviel toen ik hier aan de slag ging: er zijn 
ontzettend veel bewoners actief voor en in de wijk.”

Eén van de meest voorkomende problemen waar Bas mee 
te maken krijgt is geluidsoverlast. “Dit is een wijk met veel 
oude woningen en dus slechte geluidsisolatie. Mijn 
mening: als mensen elkaar de gebruikelijke leefgeluiden 
gunnen, dan valt het in het algemeen mee. Probeer je niet 
te storen aan het sluiten van deuren en buren met harde 
stemmen. En voor die buren geldt: praat wat minder hard 
en sla de deuren niet met een smak dicht.”

Bas is bereikbaar via 0900-8844. Ook via internet is hij 
bereikbaar, “maar het digitale loket op de website van de 
politie moet nog worden aangepast. Wie nu op de wijk-
agent van Boschveld klikt, komt nog bij Sanne terecht. 
Wordt aan gewerkt.”

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, mei 2015
Editie Buurtkrant Boschveld

Een bakkie bij de bakfi ets
“Als het voorjaar is, trek ik met mijn 
bakfi ets de wijk in”, beloofde sociaal 
wijkbeheerder Leon Pijnenburg van 
Zayaz in de vorige uitgave van 
Wijkgericht. “Ik heb koffi e en limo-
nade bij me, ga de wijk in en al 
inschenkend en drinkend knoop ik zo 
gesprekken aan.” Inmiddels is het 
voorjaar en dus gaat Leon op pad.

Leon signaleert namens Zayaz hoe het 
gaat in en met de wijk. Daarbij 
ondersteunt hij mensen die wat willen 
ondernemen in en met de wijk. De 
sociaal wijkbeheerder kwam begin dit 
jaar in Boschveld. Daarvoor deed hij 
tien jaar hetzelfde werk in Hambaken.

Bas van Boxtel, wijkagent in Boschveld.

Leon Pijnenburg, tweede van links, bij zijn bakfi ets.
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Samen tegen armoede 
Er is slecht nieuws en een ook beetje goed nieuws over armoede. Het slechte nieuws: er leven erg veel mensen in 
armoede, ook in ’s-Hertogenbosch. Het goede nieuws: het Netwerk Tegen Armoede brengt alle hulp samen en doet 
daarnaast nog meer goede dingen.

Dit artikel is geschreven op basis van 
een interview met één van de be-
stuursleden van Netwerk Tegen 
Armoede. Bij die nog jonge organisa-
tie houden ze er niet van zichzelf naar 
voren te schuiven. “Het gaat niet om 
ons”, zeggen ze. Of Wijkgericht 
Boschveld dus maar geen initiatiefne-
mers en bestuursleden wil citeren. 
Maar lees toch vooral door.

Conferentie
Het begon allemaal op een conferen-
tie over kinderen en armoede, in janu-
ari vorig jaar gehouden in de stad. 
Enkele aanwezigen zetten toen de 
schouders onder het Netwerk. Eén van 
de, inmiddels al best aardig gereali-
seerde, doelen: al die vrijwilligers, 
hulpverleners en organisaties beter 
met elkaar in contact brengen zodat 

allerlei vormen van hulp beter 
afgestemd worden. Daarnaast wil het 
Netwerk alle hulp die er is op één plek 
samenbrengen. Op de website 
netwerktegenarmoede.nl is het 
resultaat daarvan te zien. Per pro-
bleem of thema zijn allerlei aanbie-
dingen en organisaties handig 
samengebracht. En dan zijn er nog de 
mensen in ‘s-Hertogenbosch die 
gelukkig niet arm zijn. Het is goed als 
zij weet hebben van armoede en het 
in de eigen omgeving herkennen. 
Maar ook: dat ze weten van de risico’s 
die ze lopen om zelf arm te worden. 

Boschveld
Uiteindelijk streeft het Netwerk er 
naar dat in 2018 geen enkel kind in de 
gemeente nog in armoede leeft. 
Natuurlijk is er ook aandacht voor 

armoede onder volwassenen, maar de 
organisatie is nu eenmaal voortgeko-
men uit een conferentie over armoede 
onder kinderen. Daar komt bij dat een 
arm kind doorgaans leeft in een arm 
gezin, nietwaar? Op dit moment leven 
naar schatting zesduizend kinderen in 
’s-Hertogenbosch in armoede, dus er is 
nog een hoop werk te verzetten.

Het Netwerk is actief in de hele stad 
en probeert ook per wijk te inventari-
seren wat er gebeurt. In Boschveld is 
dat al best veel, ontdekten de initia-
tiefnemers. Neem nou de Copernikkel 
en het project Buurtvrouwen.

Meer weten over het Netwerk Tegen 
Armoede? Kijk op de website 
www.netwerktegenarmoede.nl.

Blije winkeliers
Het gaat de goede kant op met het winkelcentrum in Boschveld. Wijkgericht liep bij wat winkeliers binnen en hoorde 
positieve verhalen. En bekentenissen over magere opbrengsten.

Tegen de tijd dat deze buurtkrant verschijnt, is het par-
keerterrein aan de Copernicuslaan waarschijnlijk klaar. 
Maar tijdens de rondgang langs de winkels, eind april, is 
het nog een grote zandbak. De winkeliers hebben het er 
graag voor over. “Het wordt hartstikke mooi”, zegt 
Jeanette van der Heijden van de Fitness & Budoshop. 

Jeannette is blij met de goede verstandhouding met de 
andere winkeliers. “Het is ook fi jn dat er nogal wat 
ondernemers zijn uit andere culturen, want dat past bij de 
wijk Boschveld.”

Lees hiernaast verder ->>

Stacy Liebregts zegt het met bloemen.
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Zo iemand is, enkele deuren verder, bijvoorbeeld Filini 
Süo-Keser. Met haar man Sükrü runt ze al bijna 25 jaar café 
Bas ̧  kent. De klanten, meestal Turkse mensen, komen uit de 
hele stad. “Er komen ook steeds meer autochtonen”, 
vertelt ze, “vooral studenten”. Met de opknapbeurt is ze 
erg blij. “De wijk wordt ook steeds mooier.”

Stacy Liebregts denkt er net zo over, maar vindt dat de 
buitenkant van de huurpanden wel een likje verf zouden 
mogen hebben. Ze is sinds kort aan de Christiaan Huygens-
weg te vinden met haar bloemenzaak. “Eerst zat ik aan de 
Copernicuslaan, maar de meeste panden daar kunnen 
maar tijdelijk worden gehuurd. De gemeente wil geen 
langdurige contracten om zo snel winkelruimten vrij te 
kunnen maken voor een supermarkt. Die er helaas alsmaar 
niet komt.” 

Stacy is niet de enige die pleit voor een opknapbeurt. Ook 
Susanne Yesilbas, die met haar man Erdo ǧ an eetzaak 
Mangal BBQ runt, wijst op de boeiboorden van de winkels. 
“Het aanzicht van de winkels kan beter.” 

De winkeliers zijn positief over het uiterlijk van de wijk 
Boschveld. “Het contrast met het Paleiskwartier wordt 
steeds kleiner”, zegt Jeanette daarover. Maar zorgen zijn 
er ook. Vrijwel alle winkeliers bekennen dat het, ondanks 
het aantrekken van de economie, nog steeds zware tijden 
zijn. Zoals één van hen zegt: “Om het hoofd boven water 
te houden, moet je zwemmen. Ik moet echt enorm hard 
zwemmen.”

Filini Süo-Keser met haar man Sükrü achter de toog van hun café.

Jeanette van der Heijden van de Fitness & Budoshop.
Susanne Yesilbas runt met 
haar man Erdo ǧ an eetzaak Mangal BBQ.
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www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt 
u mee aan een schone stad! 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel 
informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, 
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook 
op Facebook: wijkmanagerriekje.bosch. Deze nieuws-
brief is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Edith van Venrooy: 
‘Ik ben geen hulpverlener’ 
Wat houdt het werk van een woonconsulent in? Het antwoord is niet zo één, twee, drie te geven. Maar Edith van 
Venrooy, de nieuwe woonconsulent voor de wijk Boschveld, is in ieder geval géén hulpverlener. Of toch wel? Een 
gesprek met een bevlogen nieuwkomer in de wijk.

Edith is niet helemaal nieuw in de 
wijk. In haar vorige functie was ze al 
betrokken bij renovatie- en herstruc-
tureringsprojecten en dus deed ze ook 
Boschveld nogal eens aan. Maar sinds 
kort is ze dé woonconsulent van 
BrabantWonen voor de wijk. En 
trouwens ook voor enkele andere 
gebieden in ’s-Hertogenbosch. In haar 
functie is ze lid van een rayonteam 
van medewerkers van BrabantWonen 
die samen bijdragen leveren aan het 
woongenot in de wijk. Daarin zitten 
ook sociaal wijkbeheerders, huismees-
ters en andere beroepskrachten.

Contact
Edith onderhoudt contact met 
bewonerscommissies, sociale instellin-

gen en zo nu en dan ook met indivi-
duele huurders. Dat gebeurt als er 
een, doorgaans minder plezierige, 
aanleiding voor is. Edith: “Daarbij kun 
je denken aan gezinnen waar meer-
dere problemen spelen, aan huishou-
dens met ernstige huurachterstanden 
of als er sprake is van ernstige overlast 
door bewoners van één van onze 
woningen”.

Edith lijkt vanwege dit soort perikelen 
een beetje op een hulpverlener. 
“Maar dat ben ik niet”, zegt ze. “Wel 
signaleer ik soms als eerste dat er 
ergens hulp nodig is. Want het is de 
woningcorporatie die bij huurachter-
standen of overlast bij mensen thuis 
komt. Die, zoals dat genoemd wordt, 

‘achter de voordeur’ komt. Ik ga in die 
gevallen niet de hulpverlener uithan-
gen, maar schakel wel het sociaal 
wijkteam in of Juvans, het maatschap-
pelijk werk dus dat binnen het sociaal 
wijkteam actief is.” En dat leidt nogal 
eens tot mooie resultaten. Edith 
vertelt over een alleenstaande man 
die de huur niet kon betalen, slecht 
Nederlands sprak en amper contacten 
had met anderen. “De aanleiding van 
mijn bezoek was dus die huurachter-
stand. Maar het leidde er toe dat een 
maatschappelijk werker van Juvans bij 
hem aan klopte. Het resultaat: de man 
zit op Nederlandse les, krijgt onder-
steuning bij het wegwerken van 
schulden en doet vrijwilligerswerk. 
Daar word ik blij van.”

Edith van Venrooy is nieuw als woonconsulent van BrabantWonen in Boschveld.
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Boschveld Boent met Proper Jetje op 10 juni

We gaan nog 1 keer voor de grote vakantie met de kinderen aan de slag
om Boschveld weer schoon te prikken. We hopen op zonnig en goed weer
en op kinderen, die naar hun begeleiders luisteren en
ook goed hun best doen. Dat was de laatste keer niet
zo goed. In september komt dan een grote actie om
echt Boschveld schoon te houden en te verlossen van
de dagelijkse illegale stort.

22 april Boschveld Boende met kraakwagen

Deze keer waren er weer zo'n 35 kinderen, die kwa-
men helpen meeprikken. Ook verschillende ouders
meldden zich aan om de kinderen te begeleiden. Er
werd deze keer maar één groep beloond met de be-
ker. De tweede beker ging naar de vrijwilligers die de
groepen hadden begeleid. Dat was deze keer niet zo'n
gemakkelijke klus.
De kraakwagen was deze keer ook aanwezig. Vooral
op het Van Coehoornplein was er veel te laden. Op de
andere plekken (Voltastraat en Edisonstraat) kwamen
minder mensen spullen brengen. Het was dan ook
heel vreemd, toen de volgende dag op verschillende
plekken in de wijk weer illegale stort stond. Dat hadden
de betreffende bewoners toch de dag daarvoor naar de
kraakwagen kunnen brengen. Alles bij elkaar is er 4100
kilogram opgehaald. Dat is zo'n 1000 kg minder dan vorig
jaar april, maar weer meer dan de andere keren in sep-
tember.

10 juni Boschveld Boent weer met Proper Jetje

We gaan voor de grote vakantie en voor het begin van de
Ramadan nog één keer samen aan de slag om het zwerf-
vuil op te ruimen. Gelukkig is er dankzij de medewerkers
van de gemeente, die dagelijks prikken, minder zwerfvuil
dan vroeger. We rekenen als begeleiders op voldoende
kinderen die echt met positieve inzet willen prikken en het
niet voor het geld doen, maar voor het milieu. De vaste
begeleiders hebben een scholing gehad en daar met be-
geleiders van andere wijken gezien, wat al dat zwerfvuil
voor onheil aanricht op onze aarde. Alle reden om iedere

dag tenminste een blikje op te ruimen. Als iedereen het
doet dan werkt dat heel goed.
 
Boschveld is nog steeds een wijk waar veel illegale stort
is. Bewoners vanuit de wijk en van andere wijken zetten
naast de containers hun vuilniszakken en andere illegale
stort, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Als
wij elkaar niet op dat gedrag aanspreken, dan blijft het op
veel plekken in onze wijk een grote rotzooi. Het is onze
wijk en wij zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. In
september komt er een grote actie met als doel om de
verantwoordelijkheid voor een schone wijk bij de bewo-
ners zelf te leggen. Op het Boschveldoverleg van 1 juni
wordt deze actie toegelicht en kunnen bewoners daar-
voor ideeën aandragen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto : Michael Bögels
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Boschveldoverleg

Het overleg van 13 april had geen volle agenda. De
agenda van 1 juni is overvol en er komen verschillende
extra mensen van gemeente en corporaties om bij de
agendapunten toelichting te geven.

13 april: Aanpak Oude Vlijmenseweg, vernielingen

Boschveldtuin, ondergrondse containers

De heer J. Molema, projectleider bij de gemeente voor
onderhoud van wegen, was aanwezig om de werkzaam-
heden rondom de asfaltering Oude Vlijmenseweg en
Oude Engelenseweg toe te lichten. De inloopmiddag voor
dat project was laat aangekondigd per brief en werd ge-
houden in de Helftheuvel, omdat bij hem de beschikbaar-
heid van de BBS Boschveld niet bekend was. Er was een
brief door het OBB gestuurd naar het College en de ge-
meenteraad omdat het trottoir tussen Ossenstraat en Co-
pernicuslaan niet in het plan was meegenomen. Dat was
al jaren achtereen toegezegd, maar steeds uitgesteld.
De vernielingen in de Boschveldtuin waren ook onder-
werp van bespreking en er zijn afspraken gemaakt om
daar wat aan te doen. De resultaten daarvan komen in
het overleg van 1 juni weer aan de orde.
Al enkele vergaderingen is de situatie van de nieuw ge-
plaatste ondergrondse containers met name in het Vee-
marktkwartier onderwerp van bespreking. Er staan vol-
gens de bewoners van het Veemarktkwartier veel meer
vuilniszakken naast de containers. De ondergrondse con-
tainers zijn ofwel kapot of te vol en de capaciteit is vol-
gens hen onvoldoende omdat er geen rekening gehou-
den is met de kamerbewoning in het Veemarktkwartier.
Dit onderwerp komt aan de orde als op 1 juni gesproken
gaat worden over de actieweken 'illegale stort'.

1 juni: Actieweken illegale stort,  stand van zaken af-

spraken breed overleg met wethouder, projecten in

uitvoering

In het handhavingsover-
leg is al maanden ach-
tereen een actieplan om
de illegale stort en ver-
vuiling in Boschveld
krachtig terug te drin-
gen, onderwerp van be-
spreking. Daar is nu
een actieplan voor op-
gesteld en de actiewe-
ken zijn bepaald op 7-
18 september. Linda
van Nuland van de Af-
valstoffendienst komt dit plan toelichten en ook ideeën en
ondersteuning bij de aanwezige bewoners ophalen. In de
vorige Buurtkrant hebben wij verslag gedaan van het
breed overleg met de nieuwe wethouder en mensen van
de gemeente en corporaties op 8 maart. Wij willen nu
graag horen wat er gaat gebeuren met de onafhankelijke
ondersteuning van de comités en de andere zaken die
besproken zijn. 
Op dit moment wordt het plein voor het winkelcentrum
opgeknapt. Het bestuur van de winkeliersvereniging wil
dat plein in september met een soort feest openen, waar-
bij alle organisaties in de wijk zich presenteren. De vraag
is wie daaraan wil meedoen en zitting wil nemen in de
voorbereidingsgroep.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto : Alfred Heeroma
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Groen en Spelen
Boschveld laat zich van zijn groenste kant zien deze maanden. Bomen ko-

men na de bloesem volop in het blad en ook planten en struiken in de tui-

nen, straten en perken staan er fris groen en bloeiend bij. Als de zon zich

wat vaker laat zien is het meteen levendig op straat en wordt er volop gespeeld. De werkgroep Groen en Spelen en

de mensen van de Boschveldtuin doen hun best om Boschveld groen en levendig te houden!

Bestaand en nieuw groen
Het overleg met de bomendeskundige van de gemeente
hebben we op een zonnige middag buiten in de Bosch-
veldtuin gehouden. Voor het planten van nieuwe bomen
denkt de gemeente nu vooral aan het toekomstig Groene
Hart.
De afspraak om samen een overzicht te maken van alle
gekapte en te compenseren bomen moet de gemeente
nog nakomen. Ook is er nog geen voortgang in het ge-
sprek met Prorail over de aanplant langs de spoorzijde
van de Parallelweg. Ons standpunt is duidelijk: aanplan-
ten van de bomenrijen volgens het plan. De nieuwe haag
aan de kant van de flats langs het fietspad krijgt extra
compost en water en slaat dan hopelijk goed aan.
We hebben nogmaals gevraagd om ervoor te zorgen dat
alle schades aan bomen, beplanting en bestrating rond
de renovatie- en bouwprojecten door het bouwverkeer en
de keten ook echt door de aannemers worden hersteld. 
De gemeente is aan het nadenken over een slimme op-
lossing voor perken die door aanwonenden zelf worden
beheerd, zodat de schoffelaars meteen zien dat ze die
met rust moeten laten. Afgelopen maand ging dit weer
mis in de Van Musschenbroekstraat en werden de plant-
jes daar vernield.

Bij de herinrichting van het plein voor het winkelcentrum
bleken de geplande parkeerplaatsen rond de grote es-
doorn in het midden en langs de drie platanen aan de
Celsiusstraat niet uitvoerbaar vanwege hun wortels. In
overleg met de winkeliers en de gemeente hebben we
deze 4 bomen weten te behouden, door nu iets minder
parkeerplaatsen te laten aanleggen rond de Esdoorn en
parkeren in de lengte in plaats van haaks op de Celsius-
straat te laten maken.

Het Groene Hart en de Paardskerkhofweg beginnen in-
tussen op papier steeds meer vorm te krijgen. De ge-
meente nodigt ons voor de zomer nog uit om hier verder
over te praten. Daarbij gaat het onder andere over een
vaste nieuwe plek voor de Boschveldtuin en ook over de
sportkooi.

Boschveldtuin
De afgelopen weken is flink gezaaid en zijn thuis opge-
kweekte zaadjes geplant. De meeste bakken staan er
groeiend en bloeiend bij en ook van de fruitbomen en -
haag  hopen we dat ze na de bloesem in het najaar fram-

bozen, bramen, appels en peren gaan opleveren.
De kinderen zijn op de woensdagmiddag druk bezig ge-
weest met hun lage perken en bakken volgens een echt
schema en er is een 'soepbak' ingezaaid die het goed
doet.
Na vijf weekenden met vernielingen, veel rommel en lege
flessen in de tuin, zijn we met politie en gemeente bezig

om aan deze zinloze daden een eind te maken. Graag
roepen we iedereen nogmaals op om bij onraad in de tuin
graag meteen 0900-8844 te bellen.
Kings of Colors heeft ervoor gekozen om hun graffiti-eve-
nement niet in de Boschveldtuin te gaan organiseren,
omdat zij steeds meer publiek willen trekken en de plek
daarvoor niet geschikt is.
In het Pinksterweekeinde hebben we een 'blotevoeten-
pad' aangelegd bij de speelheuvel. Kom het eens uit-
proberen, een bijzondere ervaring en pret verzekerd!
Op zaterdag 6 juni vindt de Landelijke Dag van de
Stadslandbouw plaats en ook de Ecotuindagen van
Velt. De Boschveldtuin is één van de vele locaties in
Den Bosch en Nederland die meedoet. Zie artikel op
pagina 15

BBS
Op 18 mei hebben we met de gemeente, Divers en de
BSS een eerste beheersoverleg gehad over het functio-
neren van de groene speelruimte rond de BBS. Divers
gaat na of het hek rond gedeelte van het kinderdagver-
blijf voor de jongste kinderen open kan buiten schooltij-
den. We gaan kijken hoe we de samenwerking tussen
BBS en de Boschveldtuin/ kindertuin kunnen verster-
ken. 

Tekst en foto's: Nicole Pakker
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Dag van de Stadslandbouw

Op 6 juni vindt de landelijke Dag van de Stadlandbouw plaats. Op en rond
die dag zijn er allerlei activiteiten in heel Nederland. Op zaterdag 6 juni gaan
alle initiatieven open voor het publiek. Ook in de Boschveld-
tuin is er aandacht voor deze dag. 

De Dag van de Stadslandbouw wordt dit jaar voor de vierde

keer gehouden. Na Almere, Rotterdam en Utrecht  is nu

Den Bosch de gaststad. Uit het hele land ontmoeten initia-

tieven, beleidsmakers en deskundigen elkaar, die zich be-

zighouden met stadslandbouw.

Excursie

Op woensdag 3 juni maakt een groep een excursie in Den

Bosch langs bijzondere Bossche initiatieven op het terrein

van stadslandbouw. De tocht wordt onderbroken voor een

informatieve en lekkere lunch op stadsboerderij Eyghentijds

in De Groote Wielen en eindigt met een toelichting en een

borrel in de Boschveldtuin.

Congres

Op donderdag 4 juni is er een congres in De Brabanthallen.

Daar wordt onder meer gesproken over 'het verbinden van

stad en platteland', 'ondernemerschap' en 'gezondheid en

sociaal organiserend vermogen'.

Open dag

Op zaterdag 6 juni gaan in het hele land stadslandbouwini-

tiatieven open voor het publiek. Ook in Den Bosch is dat het

geval. 

Op www.stadslandbouwdenbosch.nl staat het programma

en de deelnemers in Den Bosch. In de Boschveldtuin is 6

juni een Zonnebloemenwedstrijd, proeven en ruiken voor

jong en oud en een letterspeurtocht. Een kaart met alle

deelnemers in Den Bosch kun je ophalen in de Boschveld-

tuin. Voor informatie over de landelijke Dag van de

Stadslandbouw, kijk op: www.dagvandestadslandbouw.nl.

Velt-ecotuindagen  in te-

ken van 'Internationaal

Jaar van de Bodem'

Tuinieren zonder pesti-

ciden of kunstmest: het

kan! Maar liefst 166

ecologische tuinen uit

Nederland en Vlaande-

ren bewijzen het tijdens

de Velt-ecotuindagen op

6 en/of 7 juni. Ook de

Boschveldtuin doet mee

op zaterdag 6 juni van

13.00 tot 18.00 uur.

Je maakt er onder an-

dere kennis met de won-

deren van de bodem via een blotevoetenpad. Bekijk het

volledige programma van de Velt-ecotuindagen op

www.velt.nu/ecotuindagen.

Alle tuinen die deelnemen aan de Velt-ecotuindagen

werden vooraf grondig gecontroleerd door medewerkers

van Velt en ecologisch bevonden volgens verschillende

criteria. Eén voor één zijn het prachtlocaties waar geen

plaats is voor pesticiden of kunstmest. 

De Velt-ecotuindagen lokken jaarlijks meer dan 20.000

enthousiaste bezoekers die een weekend lang de vele

geheimen kunnen ontdekken van fantastische sier- en

moestuinen, stadstuinen tot zelfs boomgaarden. De vele

gepassioneerde tuiniers geven met plezier inspirerende

tips waarmee de bezoeker zelf aan de slag kan.

Wees welkom 6 juni in de Boschveldtuin aan de Paards-

kerkhofweg 12b van 13.00 tot 18.00 uur!

Tekst: Nicole Pakker
Foto : Alfred Heeroma
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	  	  	  	  Huisartsenzorg	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Verloskunde	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Psychologische	  hulp	  
	  	  	  	  Fysiotherapie
	  	  	  	  Huid/	  Oedeem-‐therapie

Orthopedagogiek
Logopedie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	   Ergotherapie
	  	  	  	   Diëtiste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	   Onderwijscoaching

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Op	  werkdagen	  	  open	  van	  8.00	  -‐	  17.00 	  	  	  	  	  	  	  	  

                             Eindelijk duidelijkheid? 
Een aantal bewoners weet nog steeds niet wat er met hun
woningen gaat gebeuren. In het overleg met vertegenwoor-
digers van de gemeente en corporaties pleiten wij er
steeds voor dat deze duidelijkheid toch onderhand gege-
ven moet worden. Beloofd is dat de bewoners van de wo-
ningen van Zayaz (Vlek 17 = Ampèrestraat/ Kamerlingh
Onnesstraat/ Kelvinstraat/ Lorentzstraat en de binnen deze
vlek gelegen Röntgenstraat) en van BrabantWonen (Vlek
20 = portiek- en galerijflats in Copernicuslaan enzovoort)
vóór deze  zomer een brief zouden krijgen. Het is nu bijna
zomer en steeds vaker wordt ons de vraag gesteld "Wat
gaat er gebeuren met mijn woning?" Dat was ook aan de
orde tijdens het gesprek in de ouderkamer van de BBS.
Voor de woningen van Zayaz fungeert nu een klankbord-
groep, die een keer met Zayaz heeft gesproken. 
Ook bewoners van de woningen van de Marconistraat wil-
len graag duidelijkheid en nadere informatie. Dat hangt
weer samen met besluiten van de gemeente. De gemeente
is bezig met een soort aangepast wijkplan. Allerlei ontwik-
kelingen zijn er de oorzaak van dat een aantal zaken, zoals
die in het  wijkplan Boschveld Beweegt zijn beschreven,
niet uitgevoerd kunnen worden of intussen gewijzigd zijn.
Aangezien er een nieuwe wethouder is en ook de gemeen-
teraad in samenstelling nogal veranderd is, wil de gemeen-
te een aangepast wijkplan aan wijk en gemeenteraad voor-
leggen. Ook daarbij is de zomer genoemd, maar ook daar-
voor is het nog maar kort dag. Een onderdeel daarvan is
een parkeerbalans  voor de wijk en dat is juist een van de

discussiepunten
tussen OBB en
gemeente bij het
CPO-project van
Bewust Wonen
en Werken
Boschveld en bij
de voorstellen
voor het voorma-
lige terrein van
de Afvalstoffen-
dienst. Beide
projecten zijn in
april behandeld in de zogenaamde welstandscommissie. 
De laatste twee oorspronkelijke bewoners van Vlek 18 zijn
aan het verhuizen, zodat ook de tijdelijke bewoners van Ad
Hoc binnen niet al te lange tijd gaan vertrekken. Echter
eerst vindt er asbestonderzoek plaats en de asbestverwij-
dering en sloop zal pas plaats vinden ná de bouwvakva-
kantie. Het is dan al gauw november, voordat de nieuw-
bouw van de 37 woningen kan beginnen.
Mogelijk wordt tijdens het Boschveldoverleg van 1 juni al
op enkele onderdelen duidelijkheid gegeven. Voor sommi-
ge bewoners is dat hoog tijd, want al vanaf 1999 worden er
onderzoeken  gedaan en rapporten geschreven over de
woningen in Boschveld.

Tekst: Kees Heemskerk
Afbeelding: Boschveld Beweegt


