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Nieuwjaarsbijeenkomst Copernikkel
Werkwinkel Copernikkel is onder-
tussen een vaste waarde in de wijk.
Kunst aan de muur behulpzame
mensen die je willen helpen met
herstellen van je kleding of compu-
ter en ook het onderkomen van het
dienstencentrum. Copernikkel en alle bewonersinitiatieven die daar thuis zijn, hebben een geweldig jaar achter de rug.
Alle reden om hier even bij stil te staan, maar vooral om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar 2016. Dat gebeurt op 
zaterdag 16 januari om 15.00 uur bij Copernikkel in het winkelcentrum. Met een glaasje, een kopje thee of koffie en
een hapje. Een goede gelegenheid om bij te praten, plannen te maken en andere bewoners te leren kennen. De
Boschveldband luistert de middag op met wereldmuziek. 
Op diezelfde zaterdag kunnen buurtbewoners terecht bij de ReparatieStraat. Vanaf 12.00 uur zijn er vrijwilligers die
proberen samen met de eigenaren defecte of niet goed lopende elektrische apparaten weer aan de gang te krijgen.
Koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers, stofzuigers en naaimachines zijn daar goede voorbeelden van. Ook fiet-
sen, computers en kleding ontkomen niet aan hun handige handen. Je kunt je telefoon opladen op zonne-energie. Kin-
deren doen spelletjes en volwassenen buurten onder de koffie en thee. 
Copernikkel werd in september 2014 geopend. Bovenstaande foto stamt uit november 2014, toen er een verkiezings-
campagne was die ook de werkwinkel aandeed.

Tekst en foto: Alfred Heeroma

                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Zaterdag 15 januari

Tijd
12.00

Wat
ReparatieStraat

Waar
Copernikkel

Door Wie
Dienstencentrum

  Zaterdag 15 januari
  Maandag 18 januari
  Zaterdag 20 februari
  Maandag  29 februari

15.00
19.30

Nieuwjaarsbijeenkomst
Boschveldoverleg

12.00
19.30

ReparatieStraat
Boschveldoverleg

Copernikkel
BBS

Dienstencentrum
OBB

Copernikkel
BBS

Dienstencentrum
OBB
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Het kappersverhaal van Basel-Bakam
Hassan

In de rubriek 'de ondernemer aan het woord in Boschveld' een gesprek met
kapper Basel-Bakam Hassan. Hij heeft pas een herenkapperszaak overge-
nomen in het winkelcentrum. Basel-Bakam wilde weer heel graag zijn vak
uit kunnen oefenen na zijn vertrek uit een land in oorlog. In Syrië had hij na-
melijk ook een eigen kapperszaak. 

De kapperszaak tussen Stacey’s bloemenwinkeltje en de telefoonwinkel is
klein, maar oogt wel gezellig en uitnodigend. Bovendien ziet de verticaal
zwart-witte gestreepte wandbekleding er best wel hip uit. Er zijn nu geen
klanten, tenzij Michael of ik een knipbeurt willen, maar onze coupe is nog in
orde. Basel-Bakam is ongeveer een maand de nieuwe eigenaar van de kap-
perszaak. "Ik huur het pand van de gemeente. Het interieur wil ik nog gaan
restylen, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Te druk met knippen,
want er komen al best veel klanten. De meeste klanten komen uit Bosch-
veld, jong en oud. Alleen als het regent is het stil in de zaak, maar er is ge-
lukkig leven genoeg in het winkelcentrum. Met mijn klanten praat ik over het
weer, wat ze doen en soms ook wel over de politieke situatie in het Midden-
Oosten."

Vandaag is zijn Iraakse vriend gekomen die net als Basel-Bakam al een
poosje in ons land is. Beiden zijn Koerden en hebben elkaar leren kennen
op school. Basel-Bakam had, voordat hij naar ons land kwam, een kappers-
zaak in Syrië. "Ik ben blij dat ik nu in Nederland woon, het is een fijn land. In
Syrië is het niet leuk meer om te zijn en te wonen. De oorlog heeft heel veel
kapot gemaakt. Zo af en toe heb ik nog wel telefonisch contact met familiele-
den, maar dat  is niet gemakkelijk." Basel-Bakam spreekt in korte tijd al heel
behoorlijk Nederlands en is blij dat hij nu een eigen kapperszaak heeft. 
"Ik hoop dat ik deze zaak nog lang kan runnen, want dat is mijn ambitie en
mijn passie. Ik woon in Boxtel. Daar had ik ook een kapperszaak kunnen be-
ginnen, maar Den Bosch is groter en dat is beter voor mijn klandizie. Er zijn
veel kapperszaken in onze stad, dus er is veel concurrentie. Lachend: maar
ik ben de beste." Tsja! We kunnen niet de proef op de som nemen!

Heb je al reclame gemaakt voor je nieuwe kapperszaak? 
"Nee, daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Dat gaat mijn vriend voor mij
doen, die heeft er verstand van. Hij gaat een hele goede reclame voor mijn
zaak maken. Via flyers bijvoorbeeld." 

Op het raam van de kapperszaak staat de naam ROJ. Dat is Koerdisch en
het betekent zon. Een mooie naam. De twee vrienden lachen naar elkaar.
Het nare verleden ligt hopelijk achter hun. De naam ROJ past prima bij deze
ondernemende kapper (en zijn vriend) die het aandurft om kort na zijn aan-
komst in ons land een kapperszaak te starten. 

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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Kimberly en Rosanna, een gouden rolstoel-
duo

Op het WK rolstoeldansen in Parijs wonnen Kimberly en Rosanna twee me-
dailles, een bronzen én een gouden. Twee jonge enthousiaste meiden die
gewaagd zijn aan elkaar en de sterren van de hemel dansen. Wij zijn op bezoek bij Kimberly in Boschveld en heel
nieuwsgierig naar hun dansverhaal. 

Kimberly van den Broek (22) en Rosanna Schellekens
(18) hebben elkaar voor het eerst ontmoet op dansles in
Rosmalen. De dansleraar vroeg aan Kimberly of zij met
Rosanna – die in een rolstoel zit – wilde gaan dansen.
"Jullie passen qua karakter wel bij elkaar, misschien wor-
den jullie wel een prima danspaar", zei de dansleraar. 
Kimberly: "Dat durfde ik wel aan, want dansen is mijn hob-
by. En met iemand dansen in een rolstoel is wel een uitda-
ging. Toen zijn we volop gaan trainen en ons gaan voor-
bereiden op het wedstrijddansen." 
De dames doen aan Latin en Ballroomdansen met Rosan-
na in de rolstoel en Kimberly als staande partner. Hoe
gaat dat dansen? "In principe is het hetzelfde als gewoon
dansen. Je maakt dezelfde passen en dezelfde beweging,
je moet alleen rekening houden met de rolstoel. Bij Ball-
roomdansen houd je elkaar ook wel vast en bij Latindan-
sen dans je los." Wat heel bijzonder is dat Rosanna de
rolstoel beweegt met haar buikspieren’. Leg dat eens uit?

"Wanneer je goed rechtop zit kun je de buikspieren ge-
bruiken om de rolstoel te sturen. Het is wel even oefenen,
maar het kan en met mijn handen geef ik de richting aan." 
Het rolstoeldansen gebeurt in een speciale rolstoel die
lichter van materiaal is, ook de stand van de wielen is an-
ders. Rosanna is geboren met een handicap waardoor
haar linker onderbeen verlamd is. "Ik kan wel op een ge-
wone stoel zitten en af en toe kleine stukje lopen." Rosan-
na studeert aan de Avans Hogeschool en Kimberly werkt
parttime bij een begrafenisondernemer. Jullie zijn intussen
twee dikke vriendinnen? Gegiechel. "Ja, best wel. Het
gaat steeds beter tussen ons. Eerst hadden we op de
dansvloer nogal eens een meningsverschil. Dat komt om-

dat we allebei eigenwijs zijn en niet toe willen geven. We
zijn allebei koppig. Ik zeg dan tegen Rosanna: 'Je doet het
fout.' 'Nee, jij doet het fout.' We zijn beide niet op onze
mond gevallen, maar dat wist onze dansleraar wel."

"We zien elkaar twee keer in de week op de dansschool in
Rosmalen. Vroeger dansten we onder begeleiding, nu niet
meer. We zijn nu ervaren genoeg. Maar eerlijk gezegd zijn
we niet altijd gemotiveerd. Dan dansen we wat korter en
gaan we daarna wat kletsen over andere dingen, da's ook
gezellig. Bij het rolstoeldansen zijn het vooral vrouw-
vrouw paren. Het is moeilijk om mannen hiervoor te vin-
den. Wij denken dat mannen niet graag op deze manier
willen dansen, vinden het meer een vrouwending." 
Terug naar het Sinterklaasweekend. Jullie hebben toen
meegedaan met de wereldkampioenschappen rolstoel-
dansen in Parijs met een heel fraai resultaat. "Zeker we-
ten. Met ballroomdansen brons gewonnen en met Latin-

dansen maar liefst
goud. Er deden ze-
ven paren mee uit al-
lerlei landen. Dankzij
onze leraar kunnen
we zo goed dansen.
Meerdere keren heb-
ben geroepen dat we
wilden stoppen om-
dat de resultaten te-
genvielen. Gelukkig
toch niet gedaan. Nu
zijn we in de winning
mood, we winnen
veel prijzen. In het
laatste weekend van
maart zijn in ons land
de open wereldkam-
pioenschappen en
daarvoor nog de Ne-
derlandse kampioen-
schappen." 
Dat wordt veel trai-
nen de komende
tijd?  "Nou, nee hoor.
We kennen het
kunstje al heel goed.
En elkaar oppeppen
is ook niet nodig. We
gaan er vrij blanco
in, maar wel om te
winnen. Dan zeg ik
tegen Rosanna: 'Je
doet het goed anders

ga ik straks de vloer niet meer op.' We zijn van te voren
wel even zenuwachtig, maar dat is snel over. Dat is een
gezonde spanning, je kunt niet altijd denken: ik win toch,
het is en blijft topsport. De laatste tijd dansen we meer
ontspannen, er wordt dan meer gelachen. Eerst hadden
ze van die strakke gezichten. Het is wel jammer dat we in
ons land weinig echte tegenstand hebben."
Kimberly en Rosanna zijn ook nog ambassadeurs van de
Michael Post foundation, een stichting die opkomt voor
mensen die willen rolstoeldansen en hier niet de middelen
voor hebben. "We geven ook dansdemonstraties. Michael
Post was onze trainer." De moeder van Kimberly is heel
trots op beide meiden. "Onze trouwste supporter!"

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

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

3



Fietslessen voor vluchtelingen
De fietswerkplaats organiseert wekelijks fietslessen voor vluchtelingen die
tijdelijk verblijven in het Autotron. Iedere week komen op woensdag en don-
derdag twee ploegjes van vier mensen naar de fietswerkplaats. Diverse vrij-

willigers zorgen voor het vervoer van deze mannen. Het enthousiasme om in onze omgeving te leren fietsen is groot,
maar deze mensen zijn natuurlijk nog niet gewend aan onze fietscultuur. Dus zijn fietslessen geen overbodige luxe.

Het initiatief voor de fietslessen komt van enkele bekende
Bosschenaren waaronder columnist en stadschroniqueur
Eric Alink en directeur Festival Boulevard Viktorien van
Hulst. Iets minder bekend, maar zeker niet minder gedre-
ven is mede-initiatiefnemer Ton Joore. Ton is heel enthou-
siast over dit project. En zo kan Boschveld middels het
geven van fietslessen wat bijdragen aan de verblijfsom-
standigheden van deze mannen met allemaal een naar
vluchtverhaal.  
Ik ontmoet Ton, die net terug is van een vakantiereis naar
Sri Lanka, op het pleintje voor de fietswerkplaats. Binnen
wordt er gesleuteld aan een fiets. In een andere garage-
box staan veel gebruikte fietsen voor volwassenen en en-
kele kinderfietsen. De fietsen zijn allemaal geschonken
door particulieren en bedrijven. Het is wel zo dat de mees-
te fietsen nog wel moeten worden opgeknapt, maar dat
vinden ze in de fietswerkplaats een mooie uitdaging. Ah-
mad zegt: "Kom maar op met de fietsen, dat fiksen we."

Even later rijdt een
auto het pleintje op.
Er stappen vier
mannen uit. Ze heb-
ben zichtbaar schik
en er zin in. Ze ko-
men uit Afrika en
zijn al een poosje in
het Autotron. "We
gaan eerst binnen
koffie drinken en uit-
leggen wat de be-
doeling is", zegt
Ton. De mannen
knikken. "Ze
verstaan ons al aar-
dig, maar spreken
nog geen Neder-
lands." 
Binnen wordt ver-
teld wat de fietsles
inhoudt en over de
gebruiken in ons
fietsverkeer zoals:
wanneer steek je
een hand uit en wat
is links of rechts,?
Wie heeft er voor-
rang bij een krui-
sing, eerst naar
links kijken en dan
naar rechts. Altijd
stoppen op een
voorrangskruising en zo meer van die dingen. Het is een
soort van theorieles, soms met foto's van verkeerssitua-
ties. Ton: "De echte  fietsles duurt ongeveer 45 minuten.
Er wordt eerst gekeken of de fietsen geschikt voor hen
geschikt zijn en of ze overweg kunnen met het remsys-
teem. We proberen soms met handen en voeten uit te leg-
gen hoe het werkt in ons verkeer."

"We beginnen met de fietsles in de wijk en dan gaan we
naar het centrum waar het veel drukker is met fietsers."
Ton gaat voorop. Allemaal een oranje hesje aan en fietsen

maar. "We gaan hier links, wel je hand uitsteken. Daarna
gaan we naar de rotonde en fietsen we een paar keer
rond en daarna fietsen we naar het centrum. We hopen
dat mensen 4 à 5 keer komen. Wanneer ze dan de ver-
keersregels beheersen krijgen ze een certificaat van ons.
Een soort van fietsdiploma. Intussen hebben we al 4 di-
ploma's uitgedeeld. We zijn nu zo'n anderhalve maand
bezig. De media zijn al langs geweest. Da's mooi, toch!" 

Wat voor mensen zijn het zoal die fietslessen volgen?
"We hebben een visagist uit Iran die voor Dior heeft ge-
werkt, veel internationale chauffeurs, een archeoloog met
een farao in zijn familie. Het zijn enorm gemotiveerde
mensen van allerlei pluimage. Ze komen uit Syrië, Soe-
dan, Eritrea, Afghanistan en nog andere landen. Onder-
ling spreken ze meestal Arabisch, maar tegen ons hoofd-
zakelijk Engels. Het zijn overwegend allemaal jonge man-
nen." Ahmad: "We hebben een man gehad die in het be-
gin echt niet kon fietsen, hij verloor steeds zijn evenwicht

op de fiets. Nu fietst hij als de beste. Ze vinden het alle-
maal heel leuk om te doen ondanks dat het soms ook re-
gende. Ze willen gewoon fietsen. Er zijn er bij die heel
luchtig gekleed zijn. 'De volgende keer wel een jack aan
doen', zeggen we dan. O ja, we hebben wel eens mensen
van de snelweg gehaald met de fiets. Niet meer doen,
veel te gevaarlijk. Dat vertellen we de mensen. Onze fiets-
lessen zijn mooi om te doen. Geef ze een fiets en hun ac-
tieradius wordt steeds groter. Het helpt ook tegen verve-
ling. Het is een bijzondere activiteit en het voelt als dank-
baar werk. Bovendien hebben deze mensen even wat an-
ders om handen. Dat is belangrijk voor hen."

Tekst en foto: George van der Zande

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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De Wijkplaats zoekt vrijwilligers
In het buurtpastoraat bieden we een luisterend oor, aandacht en ondersteu-
ning aan iedereen die daaraan behoefte heeft. We kunnen je helpen wijs te
worden uit wat het leven je brengt of heeft gebracht en je eigen kracht daarin
te vinden. 
Naast het doen van huisbezoeken en het onderhouden van onze contacten
zijn er een aantal activiteiten bij de Wijkplaats. Deze activiteiten kunnen niet
bestaan zonder vrijwilligers, daar hebben we er nooit genoeg van!
 
Wij zijn op zoek naar:

• Gastvrouwen en/of gastheren voor de Koffie inloop op maandagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
• Vrijwillige kok(-s) en vrijwilligers die voor de boodschappen zouden willen
zorgen voor de Eetclub en bezorgdienst zodat deze weer van start kunnen
gaan.
• Taalvrijwilligers die individueel of in een kleine groep mensen willen helpen
hun Nederlands te verbeteren.
• Vrijwilligers die op de woensdagmiddag kleine groepjes kinderen kunnen
begeleiden.
• Vrijwilligers die het leuk vinden om mensen thuis te bezoeken en/of samen iets buitenshuis te ondernemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 073-6218811 of direct met:
Koos Guis (maandag en vrijdag), 06 - 2688 0254, koosguis@outlook.com
Julia Hoppenbrouwers (maandag), 06 - 5023 0871, juliahoppenbrouwers@gmail.com 
Gerry van Denken (maandag en woensdag), 06 -1316 7365, gerryvandenken@gmail.com (kinderwerk).

Tekst: Gerry van Denken

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

5

Bomen rondom het CPO-project
De Japanse Honingboom en
de Christusdoorn, die zo
kenmerkend zijn voor de
Edisonstraat, worden onder-
deel van het CPO-project
van vereniging BWWB. De
bomen vormen samen met
de gezamenlijke ruimte het
aanzicht van het project van-
uit de Edisonstraat De bo-
men staan wel net buiten het
plangebied van het project. 

Vereniging BWWB  bouwt op
het terrein tussen de Paards-
kerkhofweg en Edisonstraat
23 ecologische wonin-
gen.  De vereniging streeft er
naar dit met zo’n min moge-
lijke footprint (lees belasting
van het milieu) te doen. Zo
wordt er bij de bouw lokaal
gekweekt populier hout ge-
bruikt in plaats van hout te
importeren uit Amerika of
Noord-Europa. Ook worden
zoveel mogelijk (bouw) ma-
terialen lokaal vervaardigd
en/of hergebruikt.
Tot grote spijt van de vereni-
ging BWWB zullen er ook twee bomen gekapt worden om de grond bouwrijp te maken. In overleg met de stich-
ting 'Stadshout' is er gezocht naar mogelijkheden. Uiteindelijk is voor hergebruik gekozen. 

12 november 2015 heeft er een inspectie plaats gevonden. De kastanje blijkt niet helemaal gezond te zijn en het hout
niet bruikbaar voor hergebruik. De vereniging onderzoekt de mogelijkheid om het hout te versnipperen en aan te bie-
den bij diverse projecten. Uit navraag bij de Boschveldtuin is gebleken dat zij hier op dit moment geen gebruik van kun-
nen maken in verband met de geplande verhuizing, die voor handen is. Het hout van de haagbeuk willen we graag ge-
bruiken voor een aantal zitjes en/of speeltoestellen. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Heb je ideeën
wat we hier mee kunnen doen laat het de vereniging dan weten. Je kan hiervoor contact op nemen met de werkgroep
groen via groen@bwwb.nu 

Tekst: Jantien Petersen
Foto: Nicole Pakker
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Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl

Anine Vloedgraven
neemt afscheid

Wijkwerker Anine Vloedgraven van
Divers gaat Boschveld verruilen
voor werkzaamheden in Zuid.
Collega Brahim Settout neemt een
groot deel van haar taken over.

  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

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

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 Vrijwillige
Thuishulp (VTH)
BrabantWonen
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Bas van Boxtel
Email: bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Michel Lensen & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur
meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Michel Lensen: 06 - 5478 4859 of m.lensen@divers.nl         
Wim Smeets: 06 - 2159 4960 of w.smeets@divers.nl

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings
Wim van de Wiel

Donderdag

Donderdag 

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00

Lekker spellen spelen in voormalige Pastorie
WargamingClub Glory
www.wargamingclub-glory.nl
- Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur: Voor alle miniatuur-
spellen zoals 40K, Blood bowl, Dystopian wars, Infinity, Mord-
heim, Warhammer, Star wars X-wing enzovoort. Gratis entree.
 
Imperium
www.imperium.ht
- Elke donderdagavond vanaf 19.00 uur: Gezellig een spel spelen? Bord-, dob-
bel-, kaart- en rollenspellen voor volwassenen. Gezelligheid staat voorop. Gratis
entree.
- Elke vrijdagavond vanaf 19.00 uur: Gezellig een spel spelen? Bord-, dobbel-,
kaart- en rollenspellen voor volwassenen. Begin het weekend goed. Gratis en-
tree.
- Derde zaterdag van de maand vanaf 13.00 uur tot laat: Gebaren spellendag.
Kom gezellig spellen spelen en gebaren. Gratis entree. Let op: de voertaal is
NGT (Nederlandse Gebarentaal)
-  Elke zondag vanaf 13.00 uur tot laat: Gezellig een spel spelen? Denk aan 7
wonders, Carcassonne, Catan, Dominion, Magic: tg, Pathfinder, Risk, Schaken,
Ticket to ride enzovoort. Alles van eenvoudig/ gezellig tot expert/ spannend. Gra-
tis entree.          
Alle bovenstaande activiteiten zijn 100% gratis in de voormalige Pastorie, Edison-
straat 28. Telefoon: 06 - 4673 7486 (imperium)

Tekst: Jacques Kieft

  Instelling
  BBS Boschveld
  Westhoek - 55 plus

Adres
Zernikestraat 2
van Leeuwenhoekstraat 2

  Fietswerkplaats
  Buurtpastoraat
  Copernikkel
  Voormalige Pastorie

Kelvinstraat
Copernicuslaan 89 - 91 
Copernicuslaan 308
Edisonstraat 28

  Boschveldtuin Paardskerkhofweg 12b

Programma Ouderkamer BBS Boschveld
Datum
21 januari

Tijd
13.00 - 15.00

Activiteit
Informatie over luizencontrole op school

Gast(en
Liesbeth van Wondergem
(GGD)

28 januari
4 februari
11 februari
18 februari

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Info activiteiten 'S-PORT en afschied stagiare Tara de Veer
Gezellig koffie drinken en bijpraten

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Carnavalsvakantie
Gezellig koffie drinken en bijpraten

Michel Bulten ('S-PORT)
-
-
-

Activiteiten kalender
Op de volgende pagina staat de activiteitenkalender. In deze activitei-
ten kalender zijn alleen de activiteiten vermeld met een regelmatig te-
rugkeerpatroon.
Incidentele activiteiten of kortdurende activiteiten of cursussen, zoals
bijvoorbeeld de wijncursussen in de BBS, zijn daarom niet in de kalen-
der opgenomen. Voor een volledig overzicht kan het beste contact op-
genomen worden met het beheer van de verschillende locaties.
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Activiteiten kalender eerste helft 2016
Dag

M
aa

nd
ag

Activiteit Tijd
Breiclub 
Biljartles

09.45 - 12.00
10.00 - 12.00 

Adressen zie pagina 6
Locatie Contactpersoon
BBS Boschveld
Westhoek - 55 plus

Julia Hoppenbrouwers
Ron Hanegraaf

Fietsen leren repareren voor vrouwen & fietsles
Koffie uurtje

10.00 - 13.00
10.30 - 12.00

Taal en ontmoeting
Koffietijd

13.00 - 15.00
13.30 - 15.30

Fietsen leren repareren voor alle bewoners
Ballet

13.00 - 17.00
17.30 - 21.00

Capoeira
Open inloop

19.00 - 20.30
19.00 - 22.30

Fietswerkplaats
Westhoek - 55 plus

Ahmad Motlagh
Ron Hanegraaf

Buurtpastoraat (boven)
Buurtpastoraat (boven)

Koos Guis
Julia Hoppenbrouwers

Fietswerkplaats
BBS Boschveld

Ahmad Motlagh
Dorry Langenberg

BBS Boschveld (gymzaal)
Westhoek - 55 plus

Alexandro Soussa
Ron Hanegraaf

Di
ns

da
g

Fietsen leren repareren voor vrouwen &   fiet-
sles
Biljartles

10.00 - 13.00

10.00 - 12.00
Koffie inloop Marokkaanse vrouwen.  Meer met
Elkaar!
Fietsen leren repareren voor alle bewoners

13.00 - 15.00

13.00 - 17.00
Gym
Boschveldboys Doelbewust voetbalproject 12+

13.45 - 14.45
15.30 - 17.00

Ballet
Computerreparatie (vrije inloop)

17.30 - 21.00
20.00 - 22.00

Fietswerkplaats

Westhoek - 55 plus

Ahmad Motlagh

Ron Hanegraaf
BBS Boschveld

Fietswerkplaats

Michel Lensen

Ahmad Motlagh
Westhoek - 55 plus
BBS Boschveld (gymzaal)

Ron Hanegraaf
Reggae Coutinho

BBS Boschveld
Copernikkel

Dorry Langenberg
Mark Baaijens

W
oe

ns
da

g

Bridge open inloop
Kinderactiviteiten

09.30 - 12.00
13.30 - 16.00

Fietsen leren repareren voor kinderen
Open inloop

13.30 - 16.30 
13.30 - 16.30

Resto van Harte
Taalontmoetingen voor mannen

18.00 - 20.00
19.00 - 21.00

Miniatuurspellen spelen
Ballet voor volwassenen

19.00 - 23.00
19.15 - 21.00

Westhoek - 55 plus
Buurtpastoraat

Ron Hanegraaf
Gerry van Denken

Fietswerkplaats
Westhoek - 55 plus

Ahmad Motlagh
Ron Hanegraaf

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Huub Glas
Karima Majaiti

Voormalige Pastorie
BBS Boschveld

JacQues Kieft
Dorry Langenberg

Do
nd

er
da

g

Vrije PC computerlessen (op afspraak)
Yoga

19.30 - 21.00
19.30 - 22.00

Capoeira
Gezonde lunch voor kinderen 4 - 12 jaar elke 2
weken

20.00 - 21.30
12.30 - 13.00

Ouderkamer
Koffie inloop Turkse vrouwen. Meer met elkaar!

13.00 - 14.30
13.00 - 15.00

Eetclub 
Boksveld fit

16.30 - 18.30
18.30 - 19.45

Copernikkel
Westhoek - 55 plus

Mark Baaijens
Ron Hanegraaf

Gymzaal BBS Boschveld
BBS Boschveld

Alexandro Soussa
Nadia de Bruin

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Karima Majaiti
Michel Lensen

Buurtpastoraat
Gymzaal BBS Boschveld

Koos Guis
Reggae Coutinho

Taal en ontmoeting
Bord-, dobbel-, kaart- en rollenspellen voor vol-
wassenen

 19.00 - 21.00 
19.00 - 23.00

Klaverjassen
Ballet voor volwassenen

19.30 - 23.00
20.00 - 22.00

Vr
ijd

ag

Bingo
Repeteren CV ons Eigen Heike

18.30 - 22.30
20.00 - 23.00

Opleiding Reïncarnatietherapie (RTN) eens per
2 weken
Taalontmoetingen voor vrouwen

09.00 - 17.00

09.30 - 11.30

Buurtpastoraat (boven)
Voormalige Pastorie

Koos Guis
JacQues Kieft

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Ria Koning
Dorry Langenberg

Westhoek - 55 plus
BBS Boschveld

Ron Hanegraaf
Corne van den Bosch

BBS Boschveld

BBS Boschveld

Marilou Koene

Karima Majaiti
Inloop Turkse oudere vrouwen
NaaiMeetUp: kleren repareren/naailes (vrije in-
loop)

09.30 - 11.00 
09.30 - 13.00

Plein Aktief

Open inloop kaarten & biljarten

13.00 - 14.30

13.30 - 16.30
Pukkie Sport voor moeders met peuters
Doemiddag

15.00 - 16.45
15.00 - 17.00

Wereldkeuken: wijkmaaltijd
Bord-, dobbel-, kaart- en rollenspellen voor vol-
wassenen

18.00 - 20.00
19.00 - 23.00

BBS Boschveld
Copernikkel

Nesibe Yurttakalin
Sakina Lyarnazi / 
Leidi Haaijer

BBS Boschveld (speel-
plaats)
Westhoek - 55 plus

Michel Lensen

Ron Hanegraaf
BBS Boschveld (gymzaal)
Boschveldtuin

Renske Kilsdonk
Jeanne van der Kallen

BBS Boschveld
Oude pastorie

Sakina Lyarnazi
JacQues Kieft

Za
te

rd
ag

Repeteren CV de Maytros
Zumba voor vrouwen vanaf 16 jaar

19.30 - 23.30
19.30 - 21.00

Opleiding Reïncarnatietherapie (RTN) eens per
2 weken
Taallessen Kinderen (SSGH)

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00
Ballet voor kinderen/jeugd
Reparatiestraat (3e zaterdag v.d. maand)

10.00 - 13.30
12.00 - 15.00

Gebaren spellendag (3e zaterdag v.d. maand)
Ontmoetingsactiviteiten Marokkaans comité

13.00 - 23.00
19.00 - 23.30

BBS Boschveld
BBS Boschveld (gymzaal)

Jan Trum
Saoud Lakahal

Buurtcentrum Boschveld

Buurtcentrum Boschveld

Marilou Koene

Abdirizak Osman
BBS Boschveld
Copernikkel

Dorry Langenberg
Wim van Engelen

Oude pastorie
Buurtcentrum Boschveld

JacQues Kieft
Omar el Allachi

Zo
n-

da
g

Meerdere spellen spelen
Open inloop 1e en 3e zondag prijskaarten

13.00 - 23.00
13.30 - 16.30

Ontmoetingsactiviteiten. Marokkaans comité 19.00 - 23.30

Voormalige Pastorie
Westhoek - 55 plus

JacQues Kieft
Ron Hanegraaf

BBS Boschveld (buurtcen-
trum)

Omar el Allachi



Hart van Boschveld
Op 21 septem-
ber 2015 was
de inspraaka-

vond over het Ruimtelijk Functioneel Kader  Hart van
Boschveld. In eerdere edities van de Buurtkrant hebben
wij gemeld dat door het OBB een uitgebreide zienswijze
op dit plan is ingediend. Overigens kon men veel van de
opmerkingen terug vinden in het overzicht van de vragen,
die door de aanwezigen op die avond gesteld zijn en
door de mensen van de gemeente opgeschreven. Die
opmerkingen en vragen worden door de gemeente ook
beschouwd als inspraak. Het is duidelijk dat er ten aan-
zien van een aantal onderwerpen duidelijke meningsver-
schillen zijn tussen  gemeente en wijk. Daarover is al een
overleg geweest en een volgend overleg staat ook ge-
pland op 21 januari. Eerder hebben wij over de (plek van
de) voetbalkooi geschreven. Deze keer gaat het om een
heet discussiepunt: parkeren.

Uitgangspunt wijkplan 2010: parkeren op eigen terrein
Het wijkplan van 2010 ging ervan uit dat bij nieuwe invul-
ling van een deel van de wijk de parkeeroplossing op ei-
gen terrein moest plaatsvinden. Aangezien ook nog ge-
dacht werd over verdichting van de wijk (meer woningen)
zagen wij het groen en spelen in het gedrang komen ten
koste van het parkeren. Op ons aandringen hebben PvdA
en Groen Links toen een amendement ingediend om een
soort parkeergarage te bouwen voor de wijk en het woon-
werkverkeer. Dat amendement is aangenomen en vervol-
gens kwam de gemeente een jaar later vertellen dat die
oplossing te duur was en men twijfelde of bewoners daar-
van gebruik zouden maken gezien de afstand.
Bij het eerste nieuwbouwplan (Signatuur) leidde de eis
van de gemeente (parkeren op eigen terrein, gevoegd bij
stratenpatroon handhaven en meer woningen) tot half on-
dergrondse parkeergarages soms maar voor 14 wonin-
gen. Het gevolg een parkeerplaats die nu meer dan € 50
per maand kost. 

In het volgende plan van BrabantWonen (Vlek 19) kwa-
men er 37 eengezinswoningen in plaats van 57 wooneen-
heden en wordt er geparkeerd op het binnenterrein. Het
gevolg daarvan is dat bewoners heel kleine tuintjes heb-
ben bij deze grondgebonden woning. Dat zet zich straks
door in het volgende plan van BrabantWonen (Vlek 18),
dat nu deze maand hopelijk van start gaat.

CPO project en Hart van Boschveld: parkeren op
straat
Hier wordt geparkeerd op straat. Reeds bij het CPO-pro-
ject hebben wij bezwaar gemaakt tegen deze oplossing
omdat er sprake is van ongelijke behandeling. Bovendien

verdwijnen de 5 parkeerplaatsen in de Edisonstraat te-
genover de woningen 2-16 omdat die grond naar het
CPO-project gaat en de nieuwe Paardskerkhofweg an-
ders van profiel wordt op die plek. De suggestie dat de
parkeerplekken van de doorgetrokken Zernikestraat in de
toekomst genoeg (ruim parkeerterrein schrijft de gemeen-
te) zijn voor CPO-project en BBS, worden niet bevestigd
door de dagelijkse praktijk van het afgelopen jaar.
Ook de 100 koopwoningen in het Hart krijgen deze par-
keeroplossing. 'De overtuiging is dat met een gespreide
parkeeroplossing, in combinatie met een autovrij park, er
een ontspannen en aantrekkelijk woonmilieu ontstaat', al-
dus de gemeente. 
Op de locatie 't Boschveld (voormalige basisschool) par-
keren bewoners straks op een afgesloten binnenterrein en
dat moet wel omdat het rond het winkelcentrum al vol
staat. Ten westen van de Copernicuslaan waar de ruimte
beperkt is, zal het parkeren in de toekomst steeds per
blok op eigen terrein moeten worden opgelost volgens de
gemeente. Daar staan nu net allemaal huurwoningen en
zo komt er een duidelijk verschil tussen koopwoningen en
huurwoningen. Daar komt nog bij dat het groen van de
Copernicuslaan, vanaf de Edisonstraat, volgens dit plan
vol komt te staan met geparkeerde auto's juist om het
Hart autovrij te maken. Daar kijken nu juist de bewoners
van de (nieuwe) huurwoningen op uit.

Parkeercijfers en parkeernormen
In het hoofdstuk parkeren stonden veel getallen en ook de
parkeernormen uit de huidige nota van 2003. Die waren
niet altijd te volgen en ook was er geen goede vergelijking
tussen huidige parkeerplaatsen. Er zijn parkeerplaatsen
die ten gevolge van de plannen verdwijnen en parkeer-
plaatsen die er na de nieuwbouw volgens de normen er
zouden moeten zijn. Toegezegd is dat wij nieuwe cijfers
en een nieuwe berekening per deelgebied krijgen zodat
ook beoordeeld kan worden of het klopt. Die hebben we
nog niet.
Er is ook in de herfst van 2015 voor het gebied in en om
de Parallelweg een parkeeronderzoek gehouden om te
achterhalen wie er parkeert en voor hoe lang. Daarbij wa-
ren ook de parkeerders op het terrein van de Afvalstoffen-
dienst betrokken. Intussen
is dat terrein afgesloten en
zien we steeds meer au-
to's de wijk in komen. Zo
staat het oude parkeerter-
rein van het Overpad,  dat
(nog) geen regeling van
betaald parkeren kent, nu
steeds voller met auto's.
De gemeente schrijft ook
dat het parkeerbeleid in
Boschveld dient afgestemd te zijn op de rest van de stad.
Elk deel moet voorzien in eigen behoefte. Voor West is nu
pas geleden een nieuwe regeling gemaakt en nu staat
Paleiskwartier op de agenda. Wij moeten klaarblijkelijk
wachten totdat de emmer overloopt, zoals in het Vee-
marktkwartier het al jaren het geval is. Dat is daar alleen
maar verergerd door de slagbomen bij Grasso en het ver-
lies van parkeerplaatsen bij de aanpak van Oude Vlijmen-
seweg / Oude Engelenseweg. Nog steeds geen antwoord
op de onzer

Parkeerdruk door bewoners
De parkeerregeling in bijna geheel de wijk heeft tot doel
vreemd parkeerders te weren. De huidige parkeerdruk in
de wijk kan ook afnemen als bewoners zich anders gedra-
gen. Nog regelmatig parkeren mensen van buiten de wijk
met de gele bezoekerskaartjes de hele dag in de wijk. Ze
lopen naar de trein of fietsen naar de stad. Er zijn dus be-
woners die deze kaartjes geven / verkopen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma
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Vooruitblik werkzaamheden 2016
Wat gaat er in 2016 allemaal op de schop in Boschveld? Dat is voor een
deel koffiedik kijken, want sommige zaken zijn afhankelijk van procedures.

Vlek 21
2015 is slecht geëindigd. De bewoners van de portiek- en galerijflats van BrabantWonen in vlek 21 hebben in 2015
niet de beloofde duidelijkheid over de toekomst van hun woningen gekregen. Deze beslissing over de woningen is af-
hankelijk gemaakt van het nog te sluiten woonakkoord tussen gemeente en corporaties in 's-Hertogenbosch. In die
brief wordt geen termijn genoemd. Er staat 'zo snel mogelijk'. Wat dat betekent in praktijk is onduidelijk.

Vlek 18
Als het weer meezit dan start in januari van
Wanrooij met de bouw van de 37 eengezinswo-
ningen van BrabantWonen op de kale plek van
Vlek 18. In diezelfde maand start het overleg
tussen BrabantWonen, gemeente en het OBB
over de toewijzingsregels voor deze woningen.
Dat is geen gemakkelijke klus want wij houden
vast aan de oude afspraken van het wijkplan,
maar intussen zijn er vanaf 1 januari nieuwe re-
gels voor de toewijzing van sociale huurwonin-
gen die vooral met het inkomen te maken heb-
ben.
Als de bouw van de 37 woningen van Brabant-
Wonen voorspoedig verloopt, dan kunnen we in
het najaar ook nog het woonomgevingsplan
rond de nieuwbouw vanaf de Copernicuslaan
uitvoeren. Dan moet men nu wel al begonnen
zijn met tekenen.

Paardskerkhofweg
In februari na Carnaval gaan de nutsbedrijven
aan de gang op de kop van de Paardskerkhof-
weg/ Edisonstraat om daar de leidingen te ver-
leggen, zodat daarna de plek voor de bouw van de woningen van het CPO-project van Bewust Wonen en Werken

Boschveld bouwrijp gemaakt kan worden en ook daar met de nieuw-
bouw gestart kan worden. Dat zal dan hopelijk in april zijn. Op dit mo-
ment worden er in opdracht van de gemeente werkzaamheden aan het
pand Paardskerkhofweg 8 gedaan. De bewoners van dit pand zijn tij-
delijk ingetrokken in nr. 10, zodat ze minder last hebben van de ingrij-
pende werkzaamheden. Beide panden worden in het plan van het CPO
gehandhaafd. Om de steigers te kunnen plaatsen zijn wel 2 bomen in
de voortuin gekapt. Bij dat bouwrijp maken kan dan ook in begin maart
de verplaatsing van de Boschveldtuin naar de nieuwe plek uitgevoerd
worden. 
In maart wordt ook begonnen met de sloop van PK14 die dan eind mei
afgerond moet zijn, zodat daarna de nutsbedrijven aan de gang kun-
nen om over de hele lengte van de Paardskerkhofweg te leidingen te
verleggen en te vernieuwen. Aansluitend wordt de nieuwe Paardskerk-
hofweg aangelegd en dat kan tot in november duren. 

Vlek 17
In maart valt ook de beslissing van Zayaz over de toekomst van de woningen in de Röntgenstraat en omgeving.  Aan-
gezien bewoners lang hebben moeten wachten op duidelijkheid gaan we ervan uit dat dan vervolgens hard gewerkt
gaat worden aan de vormgeving van de  genomen besluiten.

Vlek 3
In het voorjaar is het de bedoeling dat het bestemmingsplan voor de locatie 't Boschveld (13 grondgebonden koopwo-
ningen (van Wanrooij) en 37 gestapelde appartementen (BrabantWonen)) in de inspraak komt. Dat kan alleen als het
Ruimtelijk Functioneel Kader voor het Hart door de gemeenteraad is vastgesteld. Aangezien wij als OBB nog wachten
op aanvullende stukken, als antwoord op vragen, verwachten wij dat het al een hele toer wordt om in het voorjaar het
Ruimtelijk en Functioneel Kader door de gemeenteraad te laten vaststellen. Wij zullen dan natuurlijk goed in de gaten
houden wat er met de zienswijze en de vragen van bewoners is gebeurd. Als de gemeente het huiswerk niet goed
maakt, leidt dat tot verdere vertraging.

Wat er uiteindelijk door de gemeenteraad beslist wordt heeft ook gevolgen voor de aanpak van de 36 flats van de Mar-
conistraat en voor de start van het eerste blok woningen op het voormalige terrein van de Afvalstoffendienst
In 2016 vinden ook onderhoudswerkzaamheden plaats aan woningen. Bij de flats aan de Copernicuslaan 105 t/m 183
is onderzoek naar de riolering gedaan en zijn ook bijna alle woningen bezocht voor een eerste opname. Uitvoering van
het plan zal in 2016 plaatsvinden.
Of dat ook het geval is met de laagbouw van Zayaz in het Stationskwartier is de vraag. Het onderzoek van de wonin-
gen door verschillende bureaus heeft plaatsgevonden en er is al een bewonerscommité gevormd.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Alfred Heeroma
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Groen en Spelen
Allereerst wil ik alle lezers, namens de werkgroep Groen en Spelen en de
kerngroep van de Boschveldtuin een heel gelukkig, gezellig, gezond, groen
en groeizaam 2016 toewensen!

Koning Winter laat zich tot nu toe nog niet zien, het gras groeit maar door, bomen lopen al uit en we kunnen nog
steeds groenten en vruchten plukken. Zou het nog wit of koud worden in Boschveld de komende tijd?
Intussen gaat het werk in de wijk door en houden de werkgroep Groen en Spelen en de kerngroep van de Boschveld-
tuin zich bezig met de toekomst van het groen, de bomen en speelplekken in de wijk en de nieuwe Boschveldtuin.

Bomen, bestaand en nieuw groen en speelplekken
Wist u dat:
- we nog wachten op een brief van de gemeente met antwoord op alle reacties op het wijkplan Hart van Boschveld die
de wijkraad en de bewoners dit najaar hebben gegeven?
- de gemeente met de reacties en alles wat we besproken hebben
het wijkplan nog gaat aanpassen, voordat de gemeenteraad het
vast gaat stellen en dat dat ook over het groene hart, bomen en
het hondenuitrenveld gaat?
- de herinrichting van de Paardskerkhofweg is uitgesteld tot na
eind mei en wordt opgeleverd rond november 2016.
- de gemeente nog nadenkt over de kap van de lindes aan de
Paardskerkhofweg en dat de kapvergunningprocedure daarvan
door onze opmerkingen is verlengd?
- alle bomen, hagen en planten bij het winkelcentrum inmiddels
zijn geplant en dat de werkgroep Groen en Spelen heeft meege-
dacht over de soorten?
- er in de grote rode bloempotten voor de winkels ook bloembol-
len zijn gepoot en dat we hopen dat die in de lente alles gaan op-
fleuren?
- de kastanje, de haagbeuk en 3 bomen op de hoek Edisonstraat/
Paardskerkhofweg gekapt gaan worden om het project van BWWB
te kunnen bouwen en dat wij aan BWWB en de gemeente hebben doorgegeven dat die bomen dan gecompenseerd
moeten worden in de wijk?

- er 7 bomen hals over kop door de gemeente gekapt zijn in de
Van Musschenbroekstraat, Celsiusstraat en 's-Gravesandestraat
omdat ze ziek waren of scheef stonden? 
- we hier onaangenaam verrast door waren en over de manier
van (niet/ slecht) communiceren en de herplant nog met de ge-
meente in felle discussie zijn?
- wij niet willen dat er bomen in de Koestraat verdwijnen voor ex-
tra parkeerplaatsen die ook elders kunnen komen?
- de speelplek in de Koestraat, ondanks onze protesten en alter-
natieven, tijdelijk moet wijken om het bewonersverkeer tijdens de
herinrichting van de Paardskerkhofweg ongeveer 6 tot 8 weken te
kunnen omleiden; 
- er de bomen langs de Nelson Mandelalaan tot de Zandzui-
gerstraat geplant zijn?
- langs de Parallelweg de beukenhagen bijgeplant zijn en dat de
gemeente ook op andere plekken in de wijk met de vervanging
en bijplanten bezig is (onder andere buxushaag Kamerlingh On-
nesstraat), zoals we die dit najaar hebben besproken;

- op de plekken waar semi-containers
gestaan hebben (zijgevels Voltastraat
39 en Ampèrestraat 39) groen bij ge-
plant wordt omdat het niet mogelijk is
daar extra parkeerplaatsen te maken; 
- de bomenrij aan de Parallelweg aan
de kant van het spoor er niet meer
komt en dat we nog voorbeelden van
de gemeente krijgen van bosjes in
plaats van bomen waar we met be-
woners over mogen meedenken?
- er in de Fahrenheitstraat en de
's-Gravesandestraat op 2 speelplek-
ken kunstgras is gekomen en 2
speeltoestellen zijn vervangen door
nieuwe?
- we nieuwe mensen zoeken voor de
werkgroep Groen en Spelen van de
wijkraad en dat je informatie kunt krij-
gen en je kunt aanmelden via
info@obboschveld.nl of bellen met
Nicole Pakker: 06 - 1275 8856?

Lees verder op pagina 11 ➱
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Boschveldtuin
Wist u dat:
- je in december nog frambozen en veldsla kon plukken in de Boschveldtuin?
- de gemeente de nieuwe vaste plek voor de Boschveldtuin al komend voor-
jaar klaar gaat maken? zodat we met wijkbewoners de nieuwe tuin daar kun-
nen gaan inrichten en de fruitbomen en struiken op tijd kunnen verhuizen!
- we daar veel hulp van wijkbewoners bij kunnen gebruiken en we in de volgende Buurtkrant laten weten wanneer pre-
cies!
- er tijdens het vorige Boschveldoverleg op 30 november circa 25 bewoners heel veel ideeën hebben bedacht voor de
inrichting van de nieuwe Boschveldtuin?
- de kinderen van Klup-up op 6 januari ook hebben meegedacht hoe de nieuwe tuin er uit moet gaan zien en tekenin-
gen hebben gemaakt?
- we ook de Turkse en Marrokaanse inloop, de Copernikkel en de Boschveldboys bij de nieuwe inrichting betrekken?
- we met steun van het Oranje Fonds 2
landschapsontwerpers van Kracht3 het
ontwerp laten maken en ondernemers
uit de wijk zaag- en timmerwerk willen
laten doen voor de tuin?
- de website van de Boschveldtuin in
januari wordt vernieuwd en dat we een
enthousiaste nieuwe beheerder daar-
voor hebben gevonden!
www.boschveldtuin.nl
- onze facebookpagina ook goed bijge-
houden wordt met nieuwtjes en foto's: 
https://nl-nl.facebook.com/Boschveld-
tuin
- de kindermiddagen in het voorjaar
weer verder gaan op de woensdagmid-
dagen en dat we daar over nadenken,
samen met Klupup en de BBS, wan-
neer en hoe precies?
- er ook in de winterperiode altijd wat
te doen is in de Boschveldtuin op de
vrijdagmiddagen, al is het maar bijklet-
sen met andere wijkbewoners onder
het genot van een kop koffie of thee.
Wees welkom tussen 15.00 en 17.00
uur aan de Paardskerkhofweg 12b!

Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Nicole Pakker & Alfred Heeroma
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Overgang van oud naar nieuw
Het was een goede zaak, dat alle lopen-
de werkzaamheden afgerond waren,
toen de meeste mensen vakantie kre-
gen. De wijk lag er dan ook schoon bij
en behoudens enkele plekken bleef dat
ook zo tot aan 31 december. Op die dag
waren de mensen van de Afvalstoffen-
dienst en Beheer en Openbare Ruimte
druk in de weer om de laatste zaken te
maken en hier en daar nog rommel op
te ruimen of prullenbakken dicht te zet-
ten.
Op 1 januari heb ik mijn gebruikelijke
ronde in de wijk gehouden. Maar weinig
mensen hadden gehoor gegeven aan de
oproep van de burgemeester om het
vuurwerk zelf op te ruimen, maar hier en
daar was dat wel gedaan. Eigenlijk was
de wijk veel schoner dan 1 jaar geleden,
behalve 1 plek. Op het Lorentzplein wa-
ren verschillende prullenbakken met rot-
jes vernield en ook putdeksels vernield.
Rond de 4 ondergrondse containers en
op het plein zelf lag veel rotzooi en zelfs
in het kinderspeelhuisje waren rotjes af-
gestoken. Niemand van de ouders, van

wie de kinderen daar spelen, is daar tegen opgetreden. We proberen de wijk beetje bij beetje op te knappen en zien-
derogen neemt de illegale stort af en dan gebeurt dit weer. 
Dat is geen goed begin van 2016. 
  Tekst: Kees Heemskerk

Foto: Alfred Heeroma
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Woonwensen bij woningen Zayaz in
Röntgenstraat en omgeving

Zoals u weet wordt de wijk Boschveld
sinds enkele jaren behoorlijk onder han-
den genomen. Veel oude woningen zijn
gesloopt, er zijn nieuwe voor teruggeko-
men. Andere woningen zijn gerenoveerd
of hebben een grote onderhoudsbeurt
gekregen. De bewoners van een deel
van de Röntgenstraat, Kelvinstraat, Am-
pèrestraat, Buys Ballotweg, Kamerlingh
Onnesstraat en Lorentzstraat hebben
om zich heen veel verandering gezien;
toch bleef het voor hen lang onzeker
wat er met hun woning zou gebeuren:
onderhoud of sloop en nieuwbouw. 
Woningcorporatie Zayaz wil op korte ter-
mijn een besluit nemen over de toe-
komst van de woonblokken van de
Röntgenstraat, Kelvinstraat, Ampè-
restraat, Buys Ballotweg, Kamerlingh
Onnesstraat en Lorentzstraat. In dat be-
sluit wil Zayaz de mening van de bewo-
ners meenemen. Daarom heeft het on-
afhankelijk bureau KAW in november
gesprekken met de bewoners gevoerd.
KAW heeft met 68 van de 87 huishou-
dens gesproken. Zij hebben de bewo-
ners gevraagd naar de tevredenheid over de woning en over de straat en buurt.
Op 23 en 26 november zijn de resultaten van de gesprekken gepresenteerd op een buurtavond in de Brede Bossche
School. Met die uitkomsten maakt Zayaz nu een voorstel, dat in januari aan de bewoners gepresenteerd wordt.

Wat vinden de bewoners van de woning en buurt?
De meningen over de woning en de buurt verschillen. Vooral mensen in een kleine begane grondwoning zijn negatief
over hun woning. Bewoners in een eengezinswoning zijn vaker tevreden over hun woning dan de andere bewoners.
Veel mensen zijn het positiefst over hun woonkamer, de slaapkamers, de tuin en de locatie van hun woning. Veel ge-
noemde minpunten zijn tocht, schimmel, ouderwetse keukens en (te) kleine toiletten en badkamers. Voor vrijwel alle
bewoners geldt dat ze de buurt een hoger cijfer geven dan hun woning. De meeste bewoners zijn erg tevreden over de
buurt en zouden dan ook graag in de buurt willen blijven wonen. Waar alle bewoners het over eens zijn, is dat er snel
duidelijkheid moet komen over de toekomst van hun woning en hun buurt.

Veel genoemde minpunten:
- Vocht en schimmel;
- Zachte / poreuze muren;
- Slecht hang- en sluitwerk van de ramen;
- Tocht bij de ramen;
- Ouderwetse en kleine badkamers en toi-
letten;
- Slechte ventilatie in de badkamer;
- Gehorige woning;
- Kleine balkons;
- Bij bovenwoning: berging is ver weg en
vanuit woning niet zichtbaar;
- Slechte isolatie: daardoor hoge stookkos-
ten. 

Veel genoemde pluspunten:
- De locatie van de woning;
- De woonkamer;
- Ruime slaapkamers;
- De tuin.

Vervolgstappen
Hoe nu verder? Op basis van de mening van de bewoners gaat Zayaz met ondersteuning van de klankbordgroep en
KAW een plan uitwerken. In januari krijgen de bewoners een uitnodiging van Zayaz voor een buurtavond om het voor-
stel voor de aanpak van de buurt te bespreken. In maart zal Zayaz dan het besluit gaan nemen over wat er met deze
woningen gaat gebeuren. En dat is ook nodig, want alle bewoners zijn het over één ding eens: er moet snel duidelijk-
heid komen over de toekomst van de buurt!

Tekst: Tijmen Hordijk
Foto/ illustratie: Alfred Heeroma/ Nieuwsbrief KAW
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Veel werkzaamheden in december
In  de vorige Buurtkrant berichtten wij dat er op dat moment 4 werkzaamhe-
den bezig waren: sloop Vlek 18, sloop voormalig buurthuis, onderhoud 28
eengezinswoningen BrabantWonen en binnenterreinen 'kabouterwoningen'
Ampèrestraat / Buys Ballotweg. De vraag was of al die werkzaamheden ruim voor de Kerst (= 18 december) gereed
zouden zijn. Dat is gelukt. Daarnaast zijn er nog een aantal werkzaamheden verricht. Zo was men in de week van 14
tot 18 december wel op zes plaatsen in de wijk bezig.

Elektriciteitskasten
De Edisonstraat is een paar dagen gedeeltelijk afgesloten geweest omdat het kleine elektriciteitshuisje midden op de
stoep voor de BBS vervangen is door een groter vlak bij het pand 's-Gravesandestraat 2. Ook is het elektriciteitshuisje
nabij Edisonstraat 2 vervangen. Nu hadden wij liever gezien dat het lelijke elektriciteitshuisje midden in het groene Hart
bij de speelplaats van de BBS verwijderd was, maar dat was ijdele hoop. In de rest van de wijk staan ook nog kastjes
op een vreemde plaats en volgens de ontvangen tekening zou er ook een nieuw elektriciteitskast op de hoek Lorentz-
straat/ Copernicuslaan moeten komen.

Onderhoud en kappen bomen
Gedurende een paar weken is een bedrijf bezig
geweest om de bomen in de wijk te snoeien en
vervolgens al het hout fijn te malen. Het lijkt
erop dat men niet genoeg snipperhout had,
want meteen zijn ook een aantal bomen in de
wijk omgehakt zonder voorafgaand overleg.
Het argument dat ze scheef stonden snijdt
geen hout, want van de pas aangeplante bo-
men staan er nu al een paar scheef om dan
van de overige bomen in de wijk maar te zwij-
gen. Dan kunnen de slopers nog een tijdje
vooruit, maar kunnen we de werkgroep Groen
en Spelen maar beter ontbinden.
De bomen, die niet onder de sloophamer zijn
geveld, verliezen  voor het merendeel hun bla-
deren. Bij de eerste ronde is niet overal het
bladafval geruimd. Dat kwam voor een deel
omdat het wagentje vanwege de werkzaamhe-
den aan de woningen niet overal bij kon. Bij de
tweede ronde ging dat beter.
De wortels van de bomen zorgen op verschil-
lende plaatsen voor opdruk. Dat is gemeld en men heeft dat op plekken rond het Lorentzpleintje hersteld. Eindelijk zijn
ook de stronken van de 3 omgekapte bomen aan de Oude Vlijmenseweg bij de witte flats verwijderd en is de bestra-
ting hersteld. 

Vlek 18
De sloop van vlek 18 was in de omgeving goed te
horen, zeker toen de grote vergruizingsmachine op
het werk kwam. Met deze machine werd het afval ex-
tra gescheiden en de stenen en het beton fijn gema-
len. Vrachtwagens reden in die week af en aan om
het gezuiverde gedeelte af te voeren. Toen deze ma-
chine uit de wijk vertrokken was en de bestrating op
de hoek van de Copernicuslaan /Lorentzstraat weer
hersteld kwam er een kleinere machine om de  rest
van het terrein te zuiveren. Daarna is op verschillen-
de plekken de bestrating rond het werk hersteld en
alles was klaar voor de 18e. 

Buurthuis
De sloop van het buurthuis was eerder gereed. Vlak
voor de oplevering hebben wij nog doorgegeven dat het
muurtje dat bij de fietsenstalling van  het kantoor van de
Afvalstoffendienst stond, ook nog gesloopt moest wor-
den. Dat is dan ook gebeurd en in zijn ijver heeft de slo-
per ook een deel van de speelheuvel van de Boschveld-
tuin plat gemaakt en daarmee het blote voetenpad on-
zichtbaar gemaakt. Waarschijnlijk heeft hij gedacht dat je
in de komende maanden tot aan de verplaatsing van de
Boschveldtuin toch geen gebruik kan maken van het blo-
te voetenpad, maar december is nog nooit zo warm ge-
weest. 
Overigens heeft deze sloper steeds na ons verzoek elke
vrijdag de straat schoon geveegd/ gespoten en zelfs bij
een van de bewoners de ramen laten wassen, nadat
deze daarom gevraagd had.

Lees verder op pagina 14 ➱
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Vlek 15 en 20
De binnenterreinen van de kabouterwoningen Buys Ballotweg/ Ampèrestraat
waren ook ruim voor 16 december gereed. Bewoners kunnen nu zelf aan de
gang om deze extra verkregen ruimte naar eigen smaak in te richten. Som-
migen hebben nu zelfs een tuin die in oppervlakte groter is dan hun huis. Dat
is een hele vooruitgang.

Bij het onderhoud van de 28 eengezins-
woningen is hard gewerkt om alles op
tijd op te leveren. Dat is ook gelukt. Het
aantal overgebleven afwerkingszaken is
minimaal. Dat is mede te danken aan
het feit, dat de bewonerscommité steeds
goed  de vinger aan de pols gehouden
heeft en de mensen van Knaapen hard
gewerkt hebben. Bijna alle bewoners
hebben dan ook voor de oplevering ge-
tekend. Wel waren sommige bewoners
nog na Kerstmis bezig om hun huis in te
richten.

Wijkschouw
Vlak voor 16 december hebben we een
wijkschouw gehouden ter voorbereiding
van de overgang van oud naar nieuw. 
Het was wel even schrikken toen we de
puinhoop aantroffen op het Voltaplein en
bij de boom en de brandgang in de Vol-
tastraat. Op het Voltaplein hadden con-
tainers gestaan, waarvan één voor de
bewoners van de 28 eengezinswonin-
gen. Zij konden dan daar spullen die
weg moesten voor de onderhoudswerk-
zaamheden in die container gooien. In de
loop van de laatste weken kwam er steeds meer naast dan in te liggen. Dat was echt niet alleen van buiten de wijk,

maar zeker ook van bewoners van de wijk
en van de 28 eengezinswoningen. Zoveel
rotzooi op een hoop is niet goed te praten.
Het is dezelfde middag van de wijkschouw
weggehaald, maar dat voor de tweede keer
tijdens de werkzaamheden aan die 28 wo-
ningen; een wagen vol grof, illegaal vuil
moest opgehaald worden en dat is geen
goede zaak. Zeker niet als BrabantWonen
een container ter beschikking heeft gesteld.
Dat zijn allemaal, onnodige extra kosten.

In de 's-Gravesandestraat is bij de oplaad-
paal voor elektrische auto's een tweede plek
gekomen. Dat was te verwachten, omdat er
vaak 2 auto's stonden die aan het opladen
waren.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels, Alfred Heeroma, Riekje Bosch
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Oude Engelenseweg 60
5223 KD 's-Hertogenbosch
073 - 621 04 34
06 - 8711 1293/ 8440 2943

NIEUW, NIEUW, NIEUW is onze cafetariagedeelte.
Hier verkopen wij naast de gewone snacks ook onze ge-
haktbal uit de jus (uit eigen keuken) en VERSE vlaamse

friet.



				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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Lege woningen
Tijdens mijn dagelijkse rondjes in de wijk word ik regelmatig aan-
gesproken door medebewoners. Dat gaat over illegale stort, te
weinig ondergrondse container, welke nieuwbouw er komt en ook
over leegstaande woningen. 
Zeker dat laatste is heel vreemd in tijden van grote woningnood,
waar de wachttijd voor een sociale woning maar oploopt. Het be-
treft dan vooral woningen in de complexen van Zayaz in het Sta-
tionskwartier en Röntgenstraat en omgeving. Wij hebben dat in
onze gesprekken met de wethouder van oktober en december
aangekaart, omdat de gemeente de aanvraag van leegstands-
vergunning heeft goedgekeurd. De wethouder is het met ons
eens dat leegstand een verkeerd signaal is. Zayaz wil deze lege
woningen tijdelijk gaan verhuren. De woningen in het Stations-
kwartier worden leeg gehouden omdat ze volgens Zayaz nodig
zijn als douche of wisselwoning tijdens de renovatie. De wonin-
gen in de Röntgenstraat en omgeving staan leeg in afwachting van het besluit over deze woningen (maart 2016).
Eerst wilde Zayaz deze woningen als tijdelijk adverteren via Woonservice. Dat is daarna weer veranderd in woningzoe-
kenden met urgentie. Dat gebeurt via de toetsingscommisie die zicht hebben op woningzoekenden die een urgentie-
verzoek hebben ingediend, maar die urgentie niet hebben gekregen vanwege de aangescherpte regels (bijvoorbeeld
gescheiden moeders met kinderen). 
Vanuit Zayaz en gemeente wordt toegegeven dat alles lang geduurd heeft, maar de verwachting is dat ze nu deze
maand verhuurd gaan worden.
Overigens is gedurende 2 maanden (3 november 2015 - 6 januari 2016) geen enkele huurwoning in Boschveld op
Woonservice verschenen en dat is heel uitzonderlijk.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma



Sinterklaasfeest BBS Boschveld 2015
Zaterdag 5 December 2015 kwam Sinter-
klaas naar de BBS Boschveld. 
Kinderen en ouders stonden rond 10 uur
's ochtends al voor de deur. Na wat lek-
kers en een bekertje chocomelk om bij te
komen, vertelde de zus van Sinterklaas
dat haar broer iets te laat was en nam
ze het programma door.
 
Zo stond de BBS open voor allerlei activi-
teiten voor de kinderen zoals een pieten-
muts of een mijter knutselen, zich laten
schminken door schminkmoeders als
Piet of Sint. In de activiteitenkeuken, sa-
men met Resto van Harte, kruidnoten
maken.

Sinterklaas zijn zus, die ook aan het
wachten was op haar broer, las  verhaal-
tjes voor en natuurlijk stond er ook wat te
drinken klaar.

Na de activiteiten werden de kinderen
een beetje ongeduldig en gingen ze sa-
men met de ouders en de pieten, die er al waren, naar buiten om  Sinterklaas op te wachten. Gelukkig kwam de Sint
snel vanaf het spoor. Na de gebruikelijke liedjes mocht iedereen een voor een bij Sinterklaas een cadeautje komen ha-
len. Na enkele fotomomenten moest de Sint helaas  weer verder gaan.

Bij het afscheid stond er een bakje met wat lekkers en een pietendiploma klaar en was de Sinterklaasochtend in
Boschveld afgelopen. De meeste kinderen en ouders gingen hierna nog naar een voorstelling in de Verkadefabriek,
dus de dag was nog lang zat.

Mede dankzij steun van BIG, BAB en alle vrijwilligers hebben we er met zijn alleen een drukke maar ook een hele leu-
ke sinterklaasdag van gemaakt in de BBS Boschveld. 

Tekst en Foto: Raymond Wynia

Boschveldoverleg
Ook in 2016 zijn weer 8 Boschveldoverleggen gepland. Die vinden plaats op de maandag na verschijning van de
Buurtkrant. De agenda met de bijbehorende stukken gaat per e-mail naar zo'n 100 personen en ook worden nog op
een tiental adressen de stukken bezorgd. Ook staan alle stukken op de website Boschveld Beweegt. In november
spraken we over politiezaken en de lopende projecten en in januari is de aanpak van de Paardskerkhofweg het
hoofdonderwerp.

In 2016 zijn zijn voor het Boschveldoverleg de volgende data gepland: 18 januari, 29 februari, 11 april, 23 mei, 27
juni, 5 september, 17 oktober en 28 november.  

30 november Politiezaken en lopende projecten
Wegens andere verplichtingen was de wijkagent Bas van Boxtel niet aanwezig, maar zijn antwoorden op de onderwer-
pen had hij doorgegeven aan de wijkmanager en de voorzitter van de vergadering. Daarna heeft hij ook nog de laatste
cijfers opgestuurd. Daaruit bleek dat de woninginbraken in 2015 niet gestegen waren, maar dat de auto-inbraken met
41 tot 83 gestegen waren. Op de door bewoners gesignaleerde toename
van drugsoverlast en drugshandel is er een actieve inzet. Wel is het van
groot belang dat bewoners melden op het moment dat zij iets in deze
zin waarnemen: de plaats en liefst met nummerbord van auto erbij.
Ook een aantal projecten kwam aan de orde en na de pauze was er
een ontwerp-sessie voor de nieuwe Boschveldtuin.

18 januari Paardskerkhofweg
De aanpak van de  Paardskerkhofweg gaat in 2016 eindelijk zijn beslag
krijgen. Start van dit project is in tijd al verschillende malen veranderd.
We hopen op deze vergadering duidelijkheid te krijgen over de verschil-
lende fases in dit project en over de openstaande zaken die nog beant-
woord moeten worden. Overige agendapunten die voor het overleg wa-
ren aangedragen zijn nog onvoldoende voorbereid, zodat we naar ver-
wachting ook de gelegenheid hebben om aan de bar met elkaar te
toosten op een voorspoedig 2016 met voor Boschveld veel werkzaam-
heden die leiden tot verdere verbetering van de wijk.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma
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