
Buurtkrant Boschveld
De krant van en voor de bewoners van Boschveld  Jaargang 11   Nummer 7  Oktober 2015 

1

Bij de foto's
In de afgelopen jaren is er veel ver-
anderd in Boschveld. Dat is niet al-
leen te zien in de vorm van gebou-
wen, pleinen en dergelijke, maar ook
in de activiteiten die er in de wijk
plaatsvinden. Om bewoners van
Boschveld, maar ook Paleiskwartier
en Deuteren, te laten zien wat er al-
lemaal gebeurt in Boschveld, was er
op zaterdag  3 oktober een informa-
tiemarkt in en rondom de BBS. Er
waren diverse informatiestandjes zo-
als over opvoeden van kinderen of
een keuze voor een school, maar
ook het ruilen van boeken en kleding.
Uiteraard was de Wereldkeuken ook aanwezig met lekkere hapjes en Imperium met spelletjes. 
Lees meer op pagina 7.

                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Zaterdag 17 oktober

Tijd
11.00

Wat
Informatie voor senioren

Waar
Atlent (Kooikersweg 303)

Door Wie
Gemeente

  Zaterdag 17 oktober
  Maandag 19 oktober
  Woensdag 21 oktober
  Zaterdag 24 oktober

12.00
19.30

ReparatieStraat
Boschveldoverleg

13.00 
12.00

Boschveld Boent!
Klusdag

Copernikkel
BBS

Dienstencentrum
OBB

BBS/ hele wijk
Boschveldtuin

Gemeente/ OBB
Boschveldtuin

  Dinsdag 27 oktober
  Zaterdag 21 november
  Maandag 30 november
  

13.00
12.00

Opening Royal Welshbrug
ReparatieStraat

19.30 Boschveldoverleg

Royal Welshbrug
Copernikkel 

Gemeente
Dienstencentrum

BBS OBB

Tekst: Alfred Heeroma  Foto's: Michael Bögels & Michel Lensen
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Kom, Kijk en Beleef je Wijk

Laura Hoek, Voorzitster bewoners-
verening Veemarktkwartier
Mooimaker, Boschveld Ambachten-
centrum
Openingsfeest Copernicusplein
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Inhoud

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 12 november 2015 bij de re-
dactie.
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 1680 exempla-
ren.

©2015 Buurtkrant Boschveld
Gehele of gedeeltelijke overname van ar-
tikelen of beeldmateriaal mag alleen na
toestemming van de redactie en altijd
met een bronvermelding.

Eindredactie/ vormgeving: 
Alfred Heeroma

Ik ben nog wel even zoet als voorzitter
Het Veemarktkwartier is de oudste woonwijk aan de rand van Boschveld,
gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is een karakteristiek
driehoekig wijkje met zeker geen saai verleden. Vroeger woonden er men-
sen die bij de Veemarkt of bij de Michelin werkten. Nu woont er een bonte
mengeling van mensen, waaronder kunstenaar Laura Hoek die tevens
voorzitter is van de bewonersvereniging.

En over die bewonersvereniging gaan we met Laura praten. Laura is al een
hele poos voorzitter. "Wanneer de bewonersvereniging is opgericht weet ik
niet, dat zou zo maar 35 jaar geleden kunnen zijn. Ik weet nog dat het vroe-
ger niet zo fijn in onze wijk was met het illegale bordeel in de Koestraat, de
massagesalon op de Engelenseweg en de overlast van de Veemarkt. Al
heel vroeg kwam er vee langs op weg naar de Veemarkt en er was ook veel
parkeeroverlast. Dat is gelukkig allemaal verleden tijd, mede dankzij de in-
spanningen van de bewonersvereniging." 

Laura woont al 23 jaar
met plezier in het Vee-
marktkwartier, het is
lekker dichtbij het sta-
tion en het centrum. Er
woont jong en oud,
autochtoon en alloch-
toon, dat gaat prima.
Ze leidt ons even
denkbeeldig door de
wijk. "Het Veemarkt-
kwartier is in feite een
heel geïsoleerd stukje
in Boschveld met vijf
verschillende bouwstij-
len. Er zijn beneden-
en bovenwoningen.
Ook zijn er eenper-
soonswoningen en
woningen met een
tuin. Tegenwoordig
zijn er veel grote eta-
ges die vaak weer zijn
opgesplitst in twee of
drie appartementen. Bijna alles is koopwoning. Veel eigenaren maken van
hun etage meerdere appartementen. Dat mag niet meer van de gemeente,
omdat anders de openbare ruimte in het geding komt."

"Mijn rol is om de boel bij elkaar te houden, initiatief te nemen als het gaat
over onderwerpen die er toe doen. Voor bewoners ben ik het aanspreek-
punt, maar gelukkig sta ik niet alleen. Een aantal mensen in het bestuur is
ook heel actief. We hebben weleens gedacht om op te gaan in het OBB,
toch maar niet gedaan. Zo hebben we het idee dat we samen met het OBB
sterker staan en we een betere vuist kunnen maken."
Waar ben je het meest als voorzitter mee bezig geweest? "Nou, dat was wel
met de verlengde Parallelweg. In die achterliggende periode ben ik met
deze weg zo'n twintig jaar bezig geweest. Eerst was deze weg recht voor
onze wijk gepland. Gelukkig hebben we deze weg, wel met veel blaren op
de mond, achter het TNT-knooppunt gepraat. Wij zijn nu heel blij met de
nieuwe weg met zijn fraaie Welsh Division brug. Nu staat nog de overgeble-
ven oude Parallelweg op de agenda van de bewonersvereniging. We willen
extra parkeerplaatsen in de vorm van parkeerhavens langs de Parallelweg,
maar zonder dat dit extra veel openbare ruimte kost. Ook willen we een ont-
moetingsplek creëren. En we willen nieuwe stoepen. Of de gemeente dat
allemaal gaat doen is de vraag, het potje is nu leeg. Dus moeten we op
zoek naar andere potjes." 

"Ik ben dus nog wel even zoet als voorzitter. Ik vind het nog heel leuk om te
doen, maar ik doe het voorzitterschap al best lang. Natuurlijk zijn er mo-
menten waarop ik denk: nu even niet, dan wil ik mijn focus op andere din-
gen leggen. Als iemand zich opwerpt om voorzitter te worden zeg ik geen
nee. Bij de laatste buurtbarbecue bleek dat ik zo’n twaalf jaar voorzitter ben.
Ik kreeg een mooie bos bloemen, een hint om door te gaan."

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels



Mooimakers
In de rubriek ‘Ondernemers van Boschveld aan het woord’ een gesprek met
Patrick Kloth van Kleefkracht, een creatief bureau dat wat verscholen ligt in
het Boschveld Ambachtencentrum (BAC). Het bureau voor vormgeving,
printen en beletteren van allerlei visuele uitingen beklijft met succes. Heeft kleefkracht! 

Patrick Kloth is, nadat hij een klein haalbaarheidsonderzoek had gedaan, negen jaar geleden gestart met Kleefkracht.
Er bleek voldoende voedingsbodem om een print- beletteringsbedrijf te beginnen. Inmiddels heeft hij een bloeiend bu-
reau waar zes enthousiaste vakmensen werken. Waarom de naam Kleefkracht? Patrick: "Ik wilde een Nederlandse
naam die goed in de mond ligt. We zijn eigenlijk een designbranche, maar het woordje design bekt niet echt lekker. Ik
wil iets maken en doen dat beklijft bij mijn doelgroep. Als ik iets maak vind ik het prettig als het mooi is en dat de klant
denkt: dat is uniek en apart." 

Op de website staat: 'mooimakers'. Voor wie werken jul-
lie? "Voor musea, theaters, festivalorganisaties en ge-
meenten." Zo heeft Kleefkracht alle visuele presentaties
voor het theaterfestival de Boulevard gemaakt zoals vlag-
gen, banieren en grote posters. In de productiehal staat
ook een drieluikreplica van Jeroen Bosch. "We werken al
wat jaren voor de Jeroen Boschstichting. Voor de Bosch
Parade hebben we grote banieren gemaakt die overal in
de stad hingen. In aanloop naar het komend Jeroen
Boschjaar zijn drie replica's van enkele schilderijen van
Jeroen Bosch gerealiseerd. Dat hebben we samen met
andere bedrijfjes in het BAC gemaakt. Het is prettig dat ik
in mijn directe omgeving collega's heb ik waar ik mee kan
samenwerken, dat communiceert heel fijn, bovendien is
het ook goedkoper. De drieluiken, waaronder de Hooiwa-
gen, worden uitgeleend aan scholen voor educatieve pro-
gramma's rond Jeroen Bosch. Stichting Babel schrijft
hiervoor het educatieve lesmateriaal." 

Naast zijn drukke baan is Patrick dè ambitieuze voorzitter
van het BAC. "Het is de hoogste tijd om meer bekendheid
te geven aan ons ambachtencentrum. Ik vind dat wij met
elkaar sterker moeten acteren, want alleen kun je de slag
niet winnen. Er werken in het centrum vooral eenlingen
met veel kwaliteiten. Zo heb ik bijvoorbeeld een me-
nukaart ontworpen voor de Verkadefabriek samen met
een leermaker en een timmerman. Een product dat hier
in het BAC is bedacht en dat  straks op tafel ligt bij de
Verkadefabriek, da’s toch bijzonder. Alleen door aan te to-

nen dat we beschikken over creativiteit, kwaliteit en ma-
chinerie kunnen we ons sterker maken. Intussen hebben
we een website gebouwd en gelanceerd. Hierop staat on-
der meer wie waar zit, wie wat doet en hoe we bereikbaar
zijn. En wat bereikbaarheid betreft, daar is het heel be-
roerd mee gesteld. Veel mensen weten ons niet te vin-
den, dat moet veranderen via onze website en Social Me-
dia. We gaan ook nog aan de fysieke zichtbaarheid wer-
ken door onder meer bewegwijzering, dat is een absolute
must om nog beter te profileren. Jammer genoeg rolt de
gemeente nog steeds geen visie uit over wat hier moet
gebeuren. Misschien zeggen ze straks wel: hier komen
woningen te staan, dan komen we allemaal op straat te
staan en moeten we een andere plek gaan zoeken. We
hebben geen poot om op te staan. Dat maakt ons een
beetje onrustig. Aan de slag dus met het BAC, laten zien
dat we er zijn." 

Onder het bezielende voorzitterschap van Patrick Kloth is
de kans groot dat het BAC toekomst heeft! 

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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Openingsfeest plein Copernicuslaan
Het gerenoveerde plein voor het Boschveld winkelcentrum is zaterdagmid-
dag 19 september feestelijk geopend. Er kunnen weer auto's worden ge-
parkeerd op het lichtgrijze rechthoekige steentjestapijt. Dat is ook fijn voor

de ondernemers, goed voor hun klandizie. 
Twee verkeersregelaars in hun oranje hesje waren drukdoende om het ge-
motoriseerde verkeer in goede banen te leiden. Zonder problemen! En ook
zij waren trots op het nieuwe plein. Alleen het groen in de perkjes op het
plein kijkt nog als een nieuwe wildernis, dat moet nog worden beplant. 

Op een deel van het plein
stonden kraampjes waar van
alles te doen was. Kinderen
konden hun haren laten opleu-
ken met allerlei kleurtjes. De
fietsenmaker was een band
aan het plakken van een kin-
derfietsje. Er stonden ook
kraampjes met allerlei snuiste-
rijen van serviezen tot kapstok-
ken. Bij de speelgoedkraam
wachtte een jongetje geduldig
op zijn eerste klant, zijn zusje
was even naar huis om nog
meer speelgoed te halen. En
er was zowaar een kraampje
met enkele zonnepanelen als
afdakje, heel milieubewust en
het gaf bovendien gratis
stroom aan de soldeerbout die
klaar lag om eventuele klusjes
te doen. 

Het pleinfeest werd opgeluisterd door de
niet meer weg te denken Boschveldband.
Ze speelde vrolijke volksmuziek. De bezoe-
kers werden getrakteerd op Griekse en Ma-
cedonische muziek. Zo internationaal klinkt
het in Boschveld en dat is de wijk ook met
al die verschillende nationaliteiten. Ook de
Brabantsche worstenbroodjesmaker was
druk met het maken van worstenbroodjes,
maar dat is niet zo verwonderlijk met die
heerlijk geurende zelfgemaakte worsten-
broodjes. Ze gingen grif over de toonbank. 

Het was
vooral
een pleinfeest met veel lekkere din-
gen, maar eten hoort nu eenmaal bij
een pleinfeest. 
Twee dames verkochten allerlei Ma-
rokkaanse lekkernij. "Proeven, he-
ren?" Nu even niet, we gaan Turkse
thee drinken, lekker zoet. 
Het was gezellig druk, maar iets druk-
ker was leuker geweest, vond Milan.
Namens de winkeliers mocht hij als
stagiair het feestje organiseren, hij
glom terecht van trots. En zo is er met
het nieuwe plein weer een fase in
Boschveld afgerond, het wordt nog
echt een wijk met allure. Het wachten
is nu op het Groene Hart in Bosch-
veld, de plannen zijn inmiddels gepre-
senteerd in de BBS.

Tekst: George van der Zande
                                                                   Foto's: Michael Bögels
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Hart van Boschveld, een ambitieus plan om
de wijk nog fraaier te maken  

Boschveld is een werkwoord, dat zei oud-wethouder Jeroen Weyers een
paar jaar geleden op een zonnige zaterdagmiddag in de Boschveldtuin. En
dat is ook zo. De wijk blijft werken aan een nog fraaiere wijk waar het goed wonen, vertoeven en werken is. 

Op maandagavond 21 september werden in de BBS de plannen gepresenteerd voor het Hart van Boschveld. Wethou-
der Eric Logister sprak in zijn opening van een prachtig plan en daarmee was de toon gezet namens de gemeente.
Geen reactie uit de zaal, maar dat was ook niet de bedoeling, want alle aanwezigen mochten na afloop slechts schrif-
telijk reageren. Dit om, volgens voorzitter van de avond Jan Buitink, allerlei discussies te voorkomen en de avond vlot-
jes te laten verlopen. Heel slim bedacht, dat wel! 

De plannen dateren uit 2010, maar door de omvangrijke economische crisis is het allemaal wat trager gegaan met als
gevolg belangrijke wijzigingen in het wijkplan. Noem het maar voortschrijdend inzicht. Zo gaat er een streep door de
geplande dure koopappartementen langs de Paardskerkhofweg, want daar is geen vraag (meer) naar. De sloop van
de huurflats aan de Marconistraat is beperkt tot 1 flat. Ook komt er geen ondergrondse parkeergarage. Parkeren mag
straks alleen nog aan de rand van het Hart, alleen de bewoners van koopwoningen mogen voor de deur parkeren. Op
de plek van de oude Boschveldschool komen huurappartementen en grondgebonden woningen te staan. En verder
komen er volgens gemeente voldoende sociale huurwoningen in de wijk naast de koopwoningen en appartementen.
De gewijzigde plannen werden toegelicht door de gemeentelijke ste-
denbouwkundige Ingrid Jansen, heel duidelijk en inzichtelijk.
Het meest opvallende aan het plan is misschien wel het Groene Hart
in het midden van de wijk. Een groen hart dat zich uitstrekt van de
Copernicuslaan tot de Paardskerkhofweg en Oude Engelenseweg.
De BBS wordt dan min of meer het centrale punt in de wijk. Het groe-
ne Hart moet verbindingen gaan creëren naar alle straten in Bosch-
veld. Om het hart ook echt groen te laten zijn, worden er extra bomen
geplant. Nu zijn het er nog 145, straks 330. Wel sneuvelen er 18 van
de 78 gezonde bomen. 
Ook de Paardskerkhofweg wordt groener en er wordt gestreefd naar
het behoud en uitbouw van het Boschveld Ambachten Centrum. Of
alle bewoners het ook een prachtig plan zullen vinden, zal nog moe-
ten blijken. Tot 19 oktober mogen zij reageren op de plannen die ter
inzage liggen in het gemeentehuis. Op de avond zelf – de opkomst
was redelijk – waren de eerste  reacties voorzichtig positief, er waren
vooral over het parkeren diverse vragen. 
In het eerste kwartaal van 2016 worden de plannen, al dan niet ge-
wijzigd, voorgelegd aan de Gemeenteraad en dan kan het Hart in fa-
ses gaan kloppen, te beginnen in 2017

Tot slot, de kenmerken voor het Boschveldplan:
1. Wonen voor iedereen, ook voor huishoudens met lage- en mid-
    deninkomens;
2. In het bijzonder voor mensen die in de stad willen wonen;
3. Een wijk waar je oud kunt worden, met een accent op gezinnen; 
4. En met mogelijkheden voor andere functies (met name kleinscha-  
    lig werken).

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
Afbeelding: Kader Hart van Boschveld
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Presentatie boekje 'Wind Mee'
De fietswerkplaats in de Kelvinstraat is niet gemakkelijk te traceren, tenmin-
ste dat vind ik. Dit keer liep dat anders, de klanken van het huisorkest de
Boschveldband maakte dat ik de achterkant van de Kelvinstraat snel had

gevonden. 

Het was feest op de zomers aanvoelende vrijdag-
middag bij de fietswerkplaats waar de première was
van het boekje 'Wind Mee'. Ton Joore, de
spreekstalmeester en tevens de onvermoeibare drij-
vende kracht achter de fietswerkplaats, overhandig-
de de eerste exemplaren aan de schrijvers van het
boekje, de talrijk aanwezig bewoners, wethouder
Paul Kagie en andere genodigden waaronder oud-
wethouders Jeroen Weyers en Bart Eigeman, die
beiden Boschveld een warm hart toedragen. In zijn
openingswoord zei Ton Joore dat Boschveld de
meest kleurrijke wijk is in Den Bosch, een wijk met
veel bewonersinitiatieven. Daar is de fietswerk-
plaats een sprekend voorbeeld van. In het boekje
‘Wind Mee’ zijn negen jaar fietswerkplaats verhalen
gebundeld. Het zijn boeiende verhalen van diverse
bewoners van de wijk die met elkaar de fietswerk-
plaats voor elkaar krijgen.
De eerste zin uit het boekje: 'Soms weet je bij bin-
nenkomst al dat je goed zit. Je voelt je onmiddellijk
thuis.' En dat hebben veel mensen ervaren toen ze
de eerste stap over de drempel van de fietswerk-
plaats zetten. Zo ook Ahmad Naim Motlagh. Ahmed is dertig jaar als hij uit zijn geboorteland Iran vlucht. Na een barre
tocht komt hij in ons land, in onze stad. Hij raakt dakloos en via het Wereldhuis komt hij in 2006 bij de fietswerkplaats
van het PUB (Pastoraal Uitzendbureau) terecht, onder de hoede van Willem van Engelen. Ahmad leert van Willem
fietsen maken en nu is hij de coördinator van de fietswerkplaats. Dit is zo maar een deel van een verhaal uit het boek-
je 'Wind Mee'. Er staan nog meer mooie en bijzondere verhalen te lezen in dit boekje. 
Ton Joore: "De fietswerkplaats is als een olievlek, de een brengt de ander mee, de een steekt de ander aan!" 
Het is beslist een lezenswaardig boekje.
Tekst en foto: George van der Zande

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

B-Fit project voor peuters in West! 

Met het programma B-Fit gaan peuters en hun ouders
kennismaken met een actieve en gezonde leefstijl. Door
hen spelenderwijs meer te laten bewegen en hen kennis
te laten maken met gezonde tussendoortjes, minder TV
kijken  en meer water drinken.  ´S-PORT, Kanteel Kinder-
opvang én voetbalvereniging CHC Orka gaan samen met
de GGD, Divers en de gezondheidscentra in West deze
kar trekken. 

Kanteel kinderdagverblijf en peuterarrangement op Kind-
centrum Westerbreedte en Kindcentrum Boschveld gaan
aan de slag met speciaal opgeleide B-Fit-coaches. Zij
gaan, samen met de pedagogisch medewerkers, de ge-
zonde en actieve leefstijl stimuleren. Er komen allerlei ac-
tiviteiten zoals een peuterspel, een lesprogramma 'Fit en
Vitaal' en gezonde traktaties. Ook worden ouders zo veel
mogelijk bij het programma betrokken via speciale bijeen-
komsten en leuke informatieve nieuwsbrieven.
Ouders hebben immers een belangrijke voorbeeldrol in
de ontwikkeling van hun kind. En met het B-Fit program-
ma worden zij bewust gemaakt van het eet- en beweeg-
gedrag van hun kinderen. 
B-Fit wordt ook uitgevoerd bij voetbalvereniging CHC
Orka. Dit is speciaal voor die peuters en ouders die niet
naar Kanteel in West gaan. Op deze manier kunnen alle
peuters en hun ouders uit West meedoen met B-Fit!!

Kom lekker bewegen bij Pukkiesport!
Daarnaast kunnen peuters met hun ouders ook gaan be-
wegen bij Pukkiesport. Dit zijn beweeglessen waarin al-
lerlei grondvormen van bewegen aan bod komen en di-
verse sport- en spelmaterialen aanwezig zijn. Pukkiesport
start in West op 3 locaties:

1] Voetbalvereniging CHC Orka, dinsdag van 10.00 -
10.45 uur (Wendy Assmann, 06 - 5258 5263)
2] Sportzaal Churchillaan, donderdag van 14.45 - 15.30
uur (Manon Theeuwen, 06 - 5258 5262)
3] Gymzaal BBS Boschveld, vrijdag van 15.00 - 15.45
uur (Angela Groenwold, 06 - 5258 5257)

Indien er voldoende aanmeldingen zijn zal er op iedere
locatie aansluitend een tweede les van 45 minuten vol-
gen. Op de website www.s-port.nl staat meer informatie.
De activiteiten zijn begin oktober gestart, maar er is nog
ruimte om mee te doen. 

Meer weten?
De projectleiding van B-Fit is in handen van Monique
Mallens, Consulent Sport en Bewegen en Gezondheid bij
de Gemeente 's-Hertogenbosch (tel. 06 - 5110 9122;
email: m.mallens@s-hertogenbosch.nl . 
Ook kan er meer informatie worden verkregen bij de B-fit
coaches:
Manon Theeuwen (m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl),
Nicole Korsten (n.korsten@ s-hertogenbosch.nl) of 
Wendy Assmann (w.assmann@s-hertogenbosch.nl) 

Tekst: Wendy Assmann
Logo: B-fit



  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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Hij komt, hij komt...
de Sint

Voor de kinderen in Boschveld
van 0 t/m 8 jaar wordt een Sinter-
klaasfeest georganiseerd.

Wat kun je verwachten?
Leuke activiteiten, iets lekkers en
... Sinterklaas komt een cadeau
brengen.

Wanneer en waar?
Op 5 december van 10.00 - 14.00
uur in BBS Boschveld.
Inschrijfformulieren liggen bij de
balie van het Wijkplein.
Voor meer informatie kun je ook
terecht tijdens de bijeenkomsten
van de ouderkamer van het Kind-
centrum Boschveld op de donder-
dag van 13.00 - 14.30 uur.

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 (niet in
November)
Inge Bonnet

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/ 
Marian  Tuerlings

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

Kom, Kijk en Beleef je wijk, een terugblik
De medewerkers van het buurt-
team Boschveld stonden samen
met een flink aantal vrijwilligers
zaterdagochtend 3 oktober om
9.00 uur paraat om te beginnen
met de opbouw van de markt.
Weken van voorbereiding waren
er aan voorafgegaan. En nu was
het moment aangebroken. Om
12.00 uur zou de markt open
gaan voor bezoekers. Nog even
aanpoten en dan flitst door je
heen... hebben we alles gere-
geld... is iedereen ingeseind...
zijn de vrijwilligers paraat... het
weer blijft toch goed... hebben we
voldoende lunchpakketjes... ko-
men de bewoners wel... enzo-
voorts.
Met andere woorden de normale
stress komt naar boven.

En ja hoor het weer bleef prima op dat dreigende wolkje na dat vier à vijf druppels loosde rond kwart voor één. Ook de
bezoekers druppelden de hele middag binnen, niet in grote drommen, maar er was wel een constante loop langs kra-
men en bij het aanbod binnen in de BBS.    

De ongeveer 50 vrijwilligers en overige mede-
werkers hebben vol enthousiasme de bezoe-
kers voorzien van informatie. Volgens schattin-
gen zijn er in de loop van de middag ongeveer
150 bezoekers naar de markt gekomen.

Er werden lekkere hapjes vanuit de tent bij het
eetplein aan de bewoners aangeboden. Hap-
jes die met veel smaak in de Wereldkeuken
waren bereid. Kinderen werden geschminkt en
liepen met hun mooie smoeltjes te pronken.
Ook deden ze fanatiek mee aan het freerun-
ning parcours, dat door medewerkers van
'S-Port in de gymzaal was uitgezet. Meerdere
kinderen waren ook heel enthousiast over de
verschillende bordspellen die ze konden spe-
len in de spellenhoek met de vrijwilligers van
de Spellenfanaat (Imperium).   � Lees verder

LET OP: Bureau Sociale Raadslieden heeft in november geen spreekuren.
Klanten kunnen via het Stadskantoor (073 - 615 90 90) een afspraak maken.
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Volwassenen konden zelfs een complete 'make-over' ondergaan en deelnemen aan verschillende workshops, waar-
onder in de Speelzaal de workshop Zumba.
De ruilbeurs deed goede zaken in die zin dat vele spullen van eigenaar wisselden met gesloten beurs. 
En meerdere bewoners hebben zich uitgebreid laten voorlichten over de nog op handen zijnde renovatie, sloop en
nieuwbouwprojecten en plannen over de ontwikkeling van een groen hart in de buurt. Tot twee keer toe was er zelfs
een rondleiding door de buurt.

En dan natuurlijk niet in de laatste plaats was er veel informatie te
vinden aan de stands en in het wijkplein over zorg, opleiding en
werk, computers en telefoon en typische zaken uit de buurt. Be-
zoekers werden ook uitgenodigd om aan te geven of het aanbod
voldoet aan hun vraag.
Er zijn hele mooie gesprekken gevoerd tussen vrijwilligers/mede-
werkers en bezoekers. Maar ook tussen bezoekers onderling. 

Zo hebben een aantal bewoners elkaar gevonden rondom hun
vraag om Engels te leren. Een andere bewoner wilde de groep
les gaan geven. Dat is nou nog eens een mooie match. 
Er was een vraag/oproep om met een klein groepje te gaan fiet-
sen.
Ook was er een vraag/oproep om in plaats van alleen thuis met
een groepje samen te gaan schilderen.
Dan was er nog het verzoek of er een inloop aangeboden kon
worden waarbij je geholpen kon worden met vragen over compu-

ter en telefoon. Een aantal bezoekers hebben aangeven vrijwilligerswerk te willen gaan doen voor bijvoorbeeld Resto
van Harte.

Mocht je de markt gemist hebben en denken bij het lezen van deze terugblik. Ik zit ook nog met vragen, heb een ver-
zoek of wil vrijwilligerswerk doen. Laat het ons dan weten! Kom naar het wijkplein Boschveld, bel me of een van mijn
collega wijkwerkers.

Mede namens de medewerkers van het buurteam Boschveld,
Wim Smeets, wijkwerker
email: w.smeets@divers.nl
tel.:    06 - 2159 4960

8

  Programma Ouderkamer BBS Boschveld
Datum
Donderdag 22 oktober

Tijd
13.00 - 15.00

Activiteit
Positief opvoeden

Gast(en)
Centrum Jeugd en Gezin 

Donderdag 29 oktober

Donderdag 5 november
Donderdag 12 november

Donderdag 19 november

-

13.00 - 15.00

Geen ouderkamer
Herfstvakantie
Mondhygiene bij kinderen

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

Samen gezond in Boschveld
Gezonde traktaties maken
Voorbereiden Sinterklaasfeest

-

GGD
-

-
Donderdag 26 november 13.00 - 15.00 Informatie over pestgedrag -

Tekst: Wim Smeets
Foto's: Michels Lensen, Anine Vloedgraven, Alfred Heeroma
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Boschveld Boent met Proper Jetje op
21 oktober

In de weken van 7-18 september was het de grote actie tegen afval en ille-
gale stort. De kinderen en hun begeleiders waren op 9 september druk in
de weer met Boschveld Boent. Wij gaan dit jaar nog één keer samen met Proper Jetje aan de slag namelijk op 21 ok-
tober.

Terugblik op de actie in september 
De gemeente is druk bezig geweest met snoeien van groen, le-
gen van putten en vooral het boenen van straten. Jammer was
echter dat lang niet overal de auto's op tijd verwijderd waren,
terwijl daarom wel drie keer gevraagd was (in de Buurtkrant en
twee keer met kaartjes). Het kost heel wat werk om deze kaart-
jes huis aan huis te verspreiden en de dag daarna onder de rui-
tenwissers van de auto's aan te brengen. Het is een goede ge-
legenheid om de wijk goed te leren kennen. 
Ook is het vervelend als je jouw auto wel wegzet, zodat die plek
voor de deur kan worden schoongemaakt en een van jouw bu-
ren zet dan zijn auto op die plek. We zijn daar verschillende ke-
ren over gebeld. Ook dachten bellers dat hun straat werd over-
geslagen door de boenmachine, maar dat was niet het geval.
Wel was er sprake van een te grote wijk op donderdag en ziekte
op vrijdag, zodat bepaalde gedeeltes nog op maandag van de week daarop gedaan zijn. Volgend jaar maken wij een
iets andere indeling, omdat de wijk van de vierde dag te groot is.
De kraakwagen stond op de bekende 2 plekken. Toch waren er nog mensen die niet op tijd gebeld hadden dan wel
hun spullen op een andere plek hebben gezet. Deze keer is er veel minder grof vuil opgehaald. 
In het kader van de actie zijn in het westelijk gedeelte van de wijk behalve op de Oude Vlijmenseweg ondergrondse
containers geplaatst. 

Dat is niet gebeurd op de oude plekken, maar vooral in de
doorgaande straten. Ook zijn er papiercontainers geplaatst.
Als het goed is, heeft iedereen in dat gebied  een pasje ge-
had voor die papiercontainers. De bewoners, die geen grijze
container hebben (vooral die van de flats ) hebben een pasje
voor de ondergrondse containers voor restafval gekregen.
Bij de brief daarover zat ook uitleg over wat je met welk afval
moet doen. Jammer genoeg treffen we nog steeds bij de
(semi)containers grof vuil of andere illegale stort. Het is
dankzij de actie wel minder geworden en we hopen dat dit
nog beter wordt. Dat was de bedoeling van deze actie. Mis-
schien ligt die afname wel aan de controle die tijdens de ac-
tie overdag en 's nachts heeft plaatsgevonden. Dat heeft als
resultaat gehad dat er weer een aantal boetes van € 150
zijn uitgedeeld.

Boschveld Boent 9 september
Op 9 september was het een zonnige dag voor Boschveld
Boent. Proper Jetje was samen met de voorlichtster van de
Afvalstoffendienst in alle units van de basisschool geweest.
Daar werd het belang van het scheiden van afval toegelicht.
Er was ook een grote vuilniswagen in de Zernikestraat, zo-
dat de kinderen die van dichtbij konden bekijken.
Dankzij die extra aandacht op school waren er 44 kinderen
die aan de actie deelnamen en dankzij meerdere deelne-
mende ouders waren er voldoende begeleiders. Proper Je-
tje was dan ook heel tevreden over de opkomst van de kin-
deren. Ook hadden de kinderen hard gewerkt en goed ge-
luisterd naar hun begeleiders. Eigenlijk verdienden ze alle-
maal een prijs of een beker. Daarom kregen deze keer drie
groepen een beker en hadden we deze keer een 1e, 2e en
3e prijs.
Voordat de prijzen aan de groepen werden uitgereikt was er
een kleine attentie voor de drie mannen die iedere dag met
het zwerfvuil bezig zijn. Dankzij hun inzet ziet Boschveld er
veel schoner uit dan enkele jaren geleden. Het is zelfs zo dat in sommige straten er bijna niets meer voor de kinderen
te prikken valt en dat is een heel goede zaak. Daarom zijn zij met z'n drieën in het zonnetje gezet.

Boschveld Boent met Proper Jetje 21 oktober
Samen met Proper Jetje gaan we nog dit jaar één keer
boenen in de wijk. Dat doen wij op 21 oktober. Deze keer
krijgen de kinderen geen twee Euro meer, maar als zij
meerdere keren meedoen dan is er op het eind van het
schooljaar voor de actieve kinderen iets speciaals.
Als zij op 21 oktober gaan prikken dan wordt er hier en

daar al misschien gesloopt (Vlek 18, Buurthuis) en dan is
een extra prikbeurt geen overbodige luxe. We hopen dat
er net zo veel kinderen als in september komen (meer
dan 40).
We zien jullie graag allemaal terug op 21 oktober. En
denk eraan: altijd papier en ander spul in de prullenbak!

Tekst: Kees Heemskerk, Foto's: Laura Graus

     's Gravesandestraat 13  
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Groen en Spelen
Bomen kleuren van groen naar geel, rood, oranje en bruin, het wordt koeler,
vroeger donker en natter, de jassen moeten aan bij het buitenspelen, kort-
om: de herfst is begonnen!

De werkgroep Groen en Spelen en de kerngroep van de Boschveldtuin zijn vooral bezig met de toekomst van het
groen in de wijk, de inrichting van straten en pleinen, het Hart van Boschveld en een nieuwe Boschveldtuin.

Bestaand en nieuw groen
Tijdens de inspraakavond onlangs in de BBS over het wijkplan Hart van Boschveld kon iedereen vragen stellen en re-
ageren op het plan dat de gemeente nu heeft. Op een kaart en in een rapport staan bijvoorbeeld de ideeën voor het
Groene Hart, de nieuwe locatie voor de Boschveldtuin, de sportkooi, het CPO-project aan de Edisonstraat en de in-
richting van het gebied langs de Paardskerkhofweg. Vanuit de werkgroep Groen en Spelen hebben we het plan goed
gelezen. Al onze reacties, zoals over de te kappen bomen, hebben we in de gezamenlijke inspraakreactie van het
OBB gezet. Hopelijk gaat de gemeente hier ook wat mee doen!

Op verzoek van een bomendeskundige van de
gemeente hebben we het plan voor de herinrich-
ting van de Paardskerkhofweg nog eens bespro-
ken. Het ging vooral over het deel tussen de
Kunsthal (PK14) en de Oude Engelenseweg,
waar woningen dicht ingetekend zijn op de 7 Lin-
des die daar nu staan. We willen het liefst zoveel
mogelijk bomen behouden en nieuwe bomen ge-
noeg ruimte geven. De bomendeskundige gaat
nog in gesprek met zijn collega de landschapsar-
chitect om te kijken of er nog iets aangepast kan
worden aan het plan om meer variatie te krijgen
en bomen meer lucht en groeikansen te geven.

Op 25 september hebben we de jaarlijkse inboet-
ronde gemaakt door de wijk, dit keer helaas zon-
der de groenbeheerder van de gemeente, omdat
die geen tijd had. We hebben hem een lijst gege-
ven waar nieuwe aanplant nodig is en waar dode
bomen vervangen moeten worden bijvoorbeeld
aan het begin van de Copernicuslaan, op de kop-
se kanten van de gerenoveerde flats bij de Chr.
Huygenweg en bij de kruising bij 1931 bij de Bra-
banthallen.
De nieuwe bomen, hagen en lage planten in de vakken op het plein voor het winkelcentrum zouden er rond het ver-
schijnen van deze Buurtkrant moeten zijn. De rode plantenbakken bij de winkels zijn in het eerste weekend al meteen
slachtoffer van slopende feestgangers geworden. Hopelijk redden de plantjes het nog, die er uitgerukt waren en door
wijkbewoners weer zijn terug gezet.

Boschveldtuin
Nu de paddenstoelentijd is aangebroken en
we hier en daar nog wat vruchten en zaden
kunnen oogsten, denkt de kerngroep na over
de toekomst van de tuin.
We proberen iedereen die tot nu toe bij de tuin
betrokken is te activeren en nieuwe wijkbewo-
ners aan te trekken. Al kun je maar af en toe
een beetje meehelpen of heb je gewoon zin in
een praatje, kom eens langs bijvoorbeeld op
de vrijdagmiddagen tussen 15.00 en 17.00
uur!
We denken ook na over een vervolg van de
kinderactiviteiten op de woensdagmiddagen
samen met Klupup en natuurlessen van de
BBS.

Dit najaar willen we samen met bewoners en
gemeente ideeën op papier gaan zetten voor
de nieuwe tuin. Wanneer dat precies zal zijn
staat in de volgende Buurtkrant. Als je ook wilt
schetsen aan de nieuwe Boschveldtuin dan
kun je je nu al opgeven bij Nicole Pakker (tel.:
622 2373 of per e-mail: info@boschveldtuin.nl)

De eerstvolgende activiteit waarbij iedereen welkom is om meer of minder mee te helpen of gewoon even langs te ko-
men om te buurten is een Klusdag voor jong en oud op zaterdag 24 oktober van 14.00 tot 18.00 uur. Zie aankon-
diging op pagina 15 in deze Buurtkrant en wees welkom!

Tekst: Nicole Pakker
  Foto's: Alfred Heeroma en Sita Lijzen
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Parallelweg tweede fase
Officieel is dit werk op 1 oktober opgeleverd. De website van de aannemer
Heijmans over dit project is dan ook al opgeheven. Op 27 oktober viert
's-Hertogenbosch zijn bevrijdingsdag. Op die dag wordt dan ook de naam
van de brug 'The Royal Welsh brug' plechtig onthuld door een vertegenwoordiger uit Wales en wethouder van Son.

Daarmee wordt dit project Parallelweg tweede fase,
na een lange voorbereiding en een uitvoeringster-
mijn van twee jaar, feestelijk afgesloten. Er is dan
ook een veteranenconcert door de Koninklijke Lucht-
macht. Nu waren op 1 oktober nog niet alle zaken
van de oplevering uitgevoerd. 
Weer is half september de hoogtebegrenzer op de
Christiaan Huygensweg aangereden en de verlich-
ting in de tunnel deed het gedeeltelijk nog niet. 
Er waren ook te weinig borden, die aangaven dat de
Parallelweg bij het kruispunt met de Oude Engelen-
seweg was afgesloten. Aanvankelijk stond er een los
bord, maar dat is vervangen door een klein bordje
dat slecht opvalt. Het gevolg is dat wel meer dan 30
auto's per dag verkeerd rijden en een groot aantal
van de bestuurders neemt dan de sluiproute over
het fietspad. De gemeente heeft echter niet zo'n
haast met het plaatsen van meer borden, zo lijkt het. 

Op 23 augustus hebben wij per brief aan het College ge-
vraagd om nu eindelijk de goede borden bij het fietspad
langs de flats van de Parallelweg te plaatsen. Wij gaven
het College een termijn van 2 weken, omdat het ver-
keersbesluit al vanaf mei van kracht was. Wij boden zelfs
aan dat zelf te doen. Neen, dat hoefde niet, was het snel-
le antwoord, maar ruim een maand later (5 oktober) is
het nog steeds niet gebeurd. 
De plassen op het trottoir en het fietspad zijn verholpen
door het trottoir hoger te leggen en het asfalt van het
fietspad wat bij te schaven. Wij gaan er van uit dat zeker
voor de plechtigheid van 27 oktober heel het lijstje van
nog niet uitgevoerde zaken, dat wij 1 oktober hebben op-
gestuurd, is afgewerkt.

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

     's Gravesandestraat 13  
     ☎ 073 -623 3195 
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Graafwerk in Boschveld
Er wordt weer flink gegraven in Boschveld. Allereerst
rond Vlek 18 als voorbereiding op de sloop en de nieuw-
bouw. Daar worden de oude leidingen vervangen door
nieuwe. Dat daarbij zonder melding per brief vooraf de
waterleiding en het gas wordt afgesloten in het naastge-
legen deel van de wijk is minder prettig. 
Tegelijkertijd is men begonnen met aanleg van het glas-
vezelnet. Daarvoor gingen in hetzelfde gedeelte de trot-
toirs nog weer open en ook in de van Leeuwenhoekstraat
en de Celsiusstraat is men daarmee bezig geweest.
Ook het bedrijf dat in opdracht van de Afvalstoffendienst
in het westelijk gedeelte van de wijk de semicontainers
heeft vervangen door ondergrondse containers voor res-
tafval heeft op veel plaatsen gegraven.
Eerst om te kijken of daar geen leidingen
lagen (wat in een aantal situaties  wel het
geval was) en vervolgens om op de goed
bevonden plekken deze grotere contain-
ers in te graven. Ook zijn er enkele pa-
piercontainers geplaatst. 

Er is ook wat klein graafwerk verricht in
de 's-Gravesandestraat waar eindelijk de
elektrische laadpaal is geplaatst. 
De komende maanden tot Kerstmis is de
sloop van de 57 woningen van Vlek 18

en van het Buurthuis en het kantoor van de Afvalstoffen-
dienst aan de orde. Daar komen nieuwe woningen. De
aanleg van de nieuwe Paardskerkhofweg is doorgescho-
ven naar februari 2015 (na Carnaval) en zal dan duren tot
aan de zomer. Als reden daarvoor werd gegeven mogelij-
ke vorst in de periode november - januari. Nu zijn wij
geen experts in meteorologie, maar de afgelopen jaren is
in de genoemde maanden nauwelijks veel vorst geweest
en is juist februari vaak koud geweest. Wij vermoeden
dat eerder het niet tijdig gereed zijn van het bestek oor-
zaak is van het opschuiven van de uitvoering. Dat geeft
ons de gelegenheid om dan zeker het trottoir van de
Oude Engelenseweg weer aan de orde te stellen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels
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Onderhoud 28 eengezinswoningen
In 2011 is aan de bewoners van deze woningen in de Lorentzstraat en Vol-
tastraat toegezegd, dat deze woningen in 2013/ 2014 een onderhoudsbeurt
zouden krijgen. Dat is intussen 2015 geworden en de onderhoudsbeurt

dreigde zelfs pas in 2016 afgerond te worden.

Al in maart 2015 had zich op eigen initiatief een bewo-
nerscomissie gevormd, dat aan BrabantWonen in mei
vroeg om overleg over het plan. Het duurde echter tot 30
juni voordat de bewonerscommissie met BrabantWonen
aan tafel zat. Tijdens dat overleg werd het plan gepresen-
teerd dat BrabantWonen in gedachten had en daar werd
bij gezegd dat aan de isolatiemaatregelen mogelijk een
huurverhoging vast zat wat bij eerdere projecten van Bra-
bantWonen niet het geval is geweest. 
De  bewonerscommissie heeft overlegd met de achter-
ban en vond de huurverhoging niet terecht en had een
tiental punten die volgens hen ook in het plan thuis hoor-
den. Daarom hebben zij een gesprek aangevraagd met
de directie. Dat gesprek kwam meteen, niet met de direc-
tie, maar met de wijkontwikkelaar voor Boschveld Örjan
Game. Dat gesprek liep in de ogen van de aanwezige
commissieleden plezieriger. Er
komt geen huurverhoging daar-
voor had ook BrabantWonen
zich sterk gemaakt bij de Raad
van Commissarissen. Er leek
ruimte te zijn voor de wensen-
lijst van de bewoners en als ex-
traatje werden zonnepanelen
toegezegd, waardoor de elektri-
citeitsrekening omlaag kan.
Ook werd de ondersteuning
van het bewonerscomité door
de Woonbond, zoals eerder
toegezegd, voor dit project ge-
regeld.

Bij het volgende overleg met de
projectleider van dit werk op 14
september veranderde er in-
eens veel. De start was ver-
traagd omdat vanuit de alge-
meen directeur in Oss was ge-
vraagd of deze woningen niet
opgeknapt konden worden tot
Nul-op-de-Meter. Daar hebben
zij een tijd aan zitten werken en
rekenen met als resultaat dat
dit niet mogelijk was, hoogst-
waarschijnlijk vanwege de te
hoge kosten. Daardoor was alles
vertraagd en kwam BrabantWonen met het voorstel om
de binnenwerkzaamheden voor de Kerst te doen en de
buitenwerkzaamheden erna. Dat betekende een veel lan-
gere tijd van werken en overlast. Ook was er tijdens dit
overleg geen duidelijkheid over al die 10 punten en zelfs
de zonnepanelen waren als sneeuw voor de zon verdwe-
nen. De bewonerscommissie was daar allerminst geluk-
kig mee. Het leek erop dat men binnen BrabantWonen
geen contact met elkaar gehad had over dit project. Het
beroep op de directie en het gesprek met Örjan Game
leek voor niets te zijn geweest.

Een week later werd de woordvoerster van de commissie
overvallen met het volgende: we gaan toch alles voor de
Kerst uitvoeren, morgen gaat de bewonersbrief uit en na
het weekend beginnen de opnames per woning door de
aannemer. De proefwoning was op dat moment niet ge-
reed (dat is pas rond 14 oktober) en er was nog geen dui-

delijkheid over de wensen die de bewoners hadden inge-
bracht. Dat zou de aannemer deels moeten uitvinden aan
de hand van de werkzaamheden aan de proefwoning. 
De bewonerscommissie kwam in spoed bijeen en had
een zeer lange vergadering op 29 september. Tijdens dat
overleg werd ook de informatiemap doorgenomen. Het
vergaderen daarover werd ook nog bemoeilijkt omdat de
commissie daarvan twee verschillende versies had ge-
had namelijk 1 per email en 1 die was overhandigd.
De adviseur van de Woonbond, Joos Hamer, heeft in de
avond/nacht na die vergadering alle punten op papier ge-
zet en naar BrabantWonen gezonden. Daarin werden
een aantal uitspraken van de bewonerscommissie ver-
woord: 12 oktober moet echt alles duidelijk zijn en zwart
op wit staan.

Intussen zijn de zonnepanelen weer terug en ook is bij de
opnames gebleken dat de dakkapel geheel vervangen
moet worden. De vervanging van de dakkapel was 1 van
de 10 punten. Natuurlijk hoopt de bewonerscommissie
dat nog meer zaken die zij hebben ingebracht zoals een
nieuwe voordeur, kozijnen vernieuwen alsnog geregeld
worden. Nogal veel bewoners zijn niet tevreden over de
opname van de aannemer; zij vinden dat er meer werk-
zaamheden gedaan moeten worden. Bij enkele bewoners
mag/hoeft de aannemer niets binnen te doen. 

In de week van 12-16 oktober was er weer overleg met
de bewonerscommissie en zouden alle bewoners in groe-
pen ook voorlichting over plan hebben gekregen,
planning daarvan enzovoort (het resultaat van dit overleg
is niet bekend, omdat deze buurtkrant toen net gedrukt
werd).  
We hopen dat BrabantWonen in die gesprekken de wen-
sen van de bewoners beter heeft gehonoreerd.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma
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Boschveldoverleg
Het Boschveldoverleg van 7 september stond een beetje
in het teken van alle activiteiten die in de komende
maand aan de orde kwamen. Informatie over de mogelij-
ke vestiging van het Asielzoekerscentrum op het Miche-
linterrein en de inspraakavond over het Hart van Bosch-
veld werden niet besproken. Wel kwamen andere activi-
teiten aan de orde. 
Op 19 oktober kijken we terug op die activiteiten, spreken
over de herijking van de sociale visie van 2007 en krijgen
een toelichting op het CPO-project van de vereniging Be-
wust Wonen en Werken Boschveld.

7 september Actieweken begonnen, opening plein
winkelcentrum
Jasper Maas, wijkteamleider voor onder andere West van
Beheer Openbare Ruimte, vertelde wat er allemaal in de
komende week zou gebeuren in de wijk in het kader van
de actieweken 'afval en illegale stort'. De bedoeling is dat
Boschveld steeds schoner wordt en de bewoners daar-
voor ook meer de verantwoordelijkheid naar elkaar opne-
men.
De opening van het plein voor het winkelcentrum werd
toegelicht en gevraagd werd om helpende handen voor
het opzetten van de kramen. Ook de opzet van de infor-
matiemarkt van 3 oktober kwam aan de orde en vanuit de
vergadering werden er een aantal suggesties gedaan.

Hamid Azimi,
projectleider
openbare ruim-
te voor Boschveld, vertelde dat de sloop van het voorma-
lige Buurthuis en kantoor Afvalstoffendienst vanaf oktober
tot aan de Kerst zou duren. De aanpak van de Paards-
kerkhofweg werd doorgeschoven naar februari. Start na
de carnaval. De actielijst werd behoorlijk opgeschoond.

19 oktober Herijking sociale visie en toelichting CPO
project
Boschveld on Tour heeft materiaal aangeleverd voor een
herijking dan wel aanscherping van de sociale visie van
2007. Als bewoners bekijken we tijdens de vergadering of
de door ons genoemde prioriteiten voldoende aan de
orde komen. 

Het project van de vereniging Bewust Wo-
nen en Werken Boschveld (BWWB) is
aangenomen in de gemeenteraad van 22
september. Toekomstige bewoners komen
hun plan toelichten en er kunnen vragen
gesteld worden en discussie over de mo-
gelijke voor- en nadelen van dit project
voor de wijk.
Ook spreken wij over twee kwesties waar
de gemeente ons advies vraagt: gevaarlijk
rijden / plekken in de 30 km zone en beter
parkeren in de Fahrenheitstraat oneven.
Bovendien kijken wij terug – voor zover de
tijd ons daar de kans toe geeft – op de ac-
tiviteiten van de afgelopen periode: actie-
weken en plaatsen ondergrondse contain-
ers, opening plein winkelcentrum, 'Wind
Mee' en Kom, Kijk en Beleef je wijk. 
Kortom een volle afwisselende agenda.
Dus kom luisteren of praat mee op 19 ok-
tober om 19.30 uur in de BBS.

Tekst: Kees Heemskerk
 Afbeeldingen: Gemeente
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Nieuwe Buurtvrouw
Mijn naam is Shivana Eduards, ben
29 jaar oud en heb de opleiding Maat-
schappelijk Werk en Dienstverlening
afgerond. Ik ben de nieuwe Buurt-
vrouw en vind het fijn om dit werk te
mogen doen. Het geeft mij een vol-
doening om klaar te staan voor een
ander. Het bieden van een luisterend
oor is daar een voorbeeld van. Wat ik
mooi vind aan dit werk is de vrijheid
die je hebt om er echt te zijn voor de
bewoners. Zij staan centraal. Welk
verhaal ook verteld wordt, het is hun
verhaal, verteld vanuit hun belevings-
wereld en daarom waardevol. 
Ik zal vaak op huisbezoek gaan en
niet weten wat ik kan verwachten. Dit
maakt mijn werk spannend, maar ook
leuk tegelijkertijd. 
Tekst: Shivana Eduards
Foto: Henk Stuiver

Er zijn nu zes parkeervakken. Een gebruikelijke maat van een parkeervak bij zo’n smalle
straat met langsparkeren bedraagt 5,50 meter tot 6 meter.
De huidige lengte van de vakken is met markering aangegeven. De vakken kunnen groter
gemaakt worden door de markering aan te passen, maar dan vervalt er één parkeerplaats,
zodat er 5 ruime parkeerplaatsen overblijven. De vraag is of dit aanvaardbaar is.
Het inparkeren in de kleine vakken levert vaak problemen op en er daarbij is al een paar keer
schade aan andere auto's ontstaan.



14

Plan Hart van Boschveld
Voor degenen die niet op de avond van 21 september geweest zijn was er
op 3 oktober de gelegenheid om vragen over de plannen te stellen. Op die
dag was ook een bijgewerkt overzicht van de stand van zaken van alle de-

len van de wijk aanwezig. 

Een aantal bewoners hebben van die gelegenheid gebruik
gemaakt om zich alsnog over de plannen van de gemeente
met Boschveld te laten voorlichten. De posters zijn nog
steeds aanwezig op de Edisonstraat 28 bij het OBB en men
kan daar – liefst na afspraak – binnenlopen voor een toe-
lichting.
Door de gemeente is beloofd dat alle op de inspraakavond
gestelde vragen zullen worden beantwoord. In de werk-
groep communicatie van 20 oktober zullen wij afspreken op
welke wijze deze antwoorden verspreid worden. Zij zullen
wat ons betreft zeker op de website van Boschveld Be-
weegt komen en ook zijn ze dan af te halen bij het OBB.
Het OBB zal een uitgebreide zienswijze op het plan indie-
nen. Wie het een beetje gevolgd heeft zal niet verbaasd
zijn dat deze zienswijze zich richt op het parkeren, sloop
één flat Marconistraat, ook sociale nieuwbouw op Afvalstof-
fendienst, hoe groen is het Hart nu eigenlijk. Daarnaast nog
een aantal opmerkingen.
We willen de komende maanden telkens een onderdeel
wat nader toelichten.

Voetbalkooi
Binnen dit hart is de plaats van de voetbalkooi een punt
van discussie. In het verleden hebben bewoners van de
72 flats Edisonstraat/ Copernicuslaan een handtekenin-
genactie gehouden vanwege de overlast van de voetbal-
kooi. Toen is beloofd dat de voetbalkooi verplaatst zou
worden naar de wijkspeelplaats rond de BBS. Zo is deze
ook getekend in het plan van het Hart van Boschveld.
Ook tegen deze plek zijn bezwaren en het zou nog wel
eens jaren kunnen duren eer de plek waarop de kooi ge-
tekend is vrij komt. Dat kan pas als dat deel van de rijweg
van de Marconistraat eruit gaat. In het huidige plan van
het Hart van Boschveld zijn op de plek van de voetbal-
kooi parkeerplaatsen getekend en daarover is ook dis-
cussie.

Reeds in 2013 heeft de sportwerker gevraagd om aan-
passingen van de kooi vooral een andere ondergrond die
nu ongelijk is en hard om op te vallen. Ook gaan de dra-
den achter de doelen steeds stuk. Die aanpak is toen uit-
gesteld in afwachting van de uitwerking van de plannen.
We zijn nu bijna in 2016 en nog steeds is er niets met de
ondergrond van de kooi gebeurd. We hebben daarvoor
geld uit het speerpuntenbeleid en hebben nu besloten om
met de jongeren enkele plannen voor aanpassing van de
voetbalkooi te bespreken. De aanpassingen op de huidi-
ge plek betekenen niet dat de voetbalkooi in de toekomst
niet verplaatst gaat worden naar een andere plek; alleen
wij schatten in dat dit nog wel enkele jaren gaat duren. In
het voorstel zitten volgens afspraak onderdelen die mee-
genomen kunnen worden naar de nieuwe plek.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: 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 								
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Prachtig boekje over Fietswerkplaats
Drukte van jewelste bij garages aan de Kelvinstraat

Na maanden van voorbereiding was het dan zover. Op vrijdagmiddag
2 oktober zag het boekje 'Wind Mee', over de fietswerkplaats, het
daglicht. Dat gebeurde op een 'keigezellige' middag waarop van alles
te doen was. Zo'n honderdvijftig tot tweehonderd bewoners van
Boschveld en gasten van buiten kwamen een kijkje nemen. Het weer
werkte ook mee. Het zonnetje scheen volop. En het boekje viel goed
in de smaak. Erg goed zelfs.

Het was een leuke middag en flink druk. Bewonersgroepen waren met
standjes aanwezig om meer over hun activiteiten te vertellen. De
Boschveldtuin, de NaaiMeetup en de Klussendienst bijvoorbeeld. De
vrouwen van de Wereldkeuken hadden lekkere hapjes in huis. Frits
van de Wittenboer torende op stelten hoog boven het publiek uit en
was bij de kinderen veruit de populairste verschijning. De Boschveld-
band trad op en zorgde voor de muzikale omlijsting. Een meer dan
geslaagde presentatie van het boekje Wind Mee. Op z'n Boschvelds:
gezellig en kleurrijk.

Stap voor stap
Zo'n tien jaar terug begon de fietswerkplaats, staat in 'Wind Mee' be-
schreven. Heel klein toen nog. Eerst met kinderen, later schoven
vrouwen en mannen aan. Veel bewoners van Boschveld hebben de
weg naar de fietswerkplaats gevonden. We praten al gauw over 120
kinderen, 200 vrouwen en 150 mannen. Naar schatting 75 vrouwen
hebben leren fietsen. Flinke aantallen. Zij repareerden met elkaar toch
gauw zo’n 2000 fietsen. Je ziet bewoners, die eerder aarzelend bin-
nenkwamen, bezig alsof ze nooit anders hebben gedaan. 

Mensen die nog
geen ventieldopje
konden losdraai-
en, zijn nu steun-
pilaren van de
fietswerkplaats.
Bewoners groeien
en ontwikkelen
zich op een gelei-
delijke en natuur-
lijke manier. De
Boschveld-manier.
Daar beginnen
waar je moet be-
ginnen. Met res-
pect voor anderen
en oog voor ieders
talent. Stap voor
stap en in eigen
tempo.

De smeerolie
Dit boekje vertelt
de trots van ieder-
een die bij de
fietswerkplaats is
betrokken. 
De verhalen laten
meteen zien waar-
om dit soort initia-
tieven zo waardevol
zijn. Ze zijn het cement van de wijk, de smeerolie van
Boschveld om het in fietstermen te zeggen. De verbin-
ding tussen allerlei activiteiten en bewoners die ervoor
zorgen dat Boschveld een fijne wijk is en blijft. De fiets-
werkplaats draagt daar op geheel eigen wijze haar steen-
tje aan bij. Trots en eigenzinnig.

Beste fundament
Wind Mee is het bijzondere verhaal van bijzondere men-
sen, kopt het boekje. Ahmad, Sakina, Yamna, Ton, Wil-
lem, Azizi, Neşe, Sofyo, Nourdine, Jeanette, Jack, Karim,
Marieke, Murat, Began, Shaxawan, Abdyl en nog een he-
leboel andere volwassenen en kinderen zijn daar spre-
kende voorbeelden van. Bijzondere mensen die de fiets-

werkplaats hebben gemaakt tot wat-ie nu is: een geweldi-
ge voorziening in de wijk die niet meer is weg te denken.
De fietswerkplaats heeft namelijk het beste fundament
denkbaar, het fundament van bewoners zelf.  Op vrijdag-
middag 2 oktober was dat weer eens goed te merken. De
bewoners van de fietswerkplaats waren zichtbaar trots op
hun boekje, hun verhaal.

Bewoners van Boschveld die het boekje nog niet in huis
hebben, kunnen het gratis afhalen bij Werkwinkel Coper-
nikkel in het winkelcentrum of bij de fietswerkplaats bij de
garages achter de Kelvinstraat.

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit


