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Regenbooog boven Boschveld  (Foto Michael Bögels)

Op 18 november werd het net boven de voetbalkooi hersteld (Foto Michael Bögels)
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Hamdia Habibovic, gewoon een held van
Boschveld

In de rubriek 'Bewoners van Boschveld aan het woord' een gesprek met
Hamdia Habibovic. Hamdia acteerde als een échte acteur in het theater-
spektakel 'Held van Boschveld'. Zijn persoonlijke verhaal over zijn verleden
in zijn thuisland Bosnië ontroerde menig toeschouwer. Hamdia woont na zijn
gedwongen vertrek uit Bosnië in 1992 nu bijna twintig jaar in Boschveld, de
beste plek in onze stad volgens hem.

Hamdia met zijn olijke alpinopet op zijn hoofd is een sympathieke man. Een
rasverteller, dat zou snel blijken. Hamdia is blij dat hij wat kan betekenen
voor zijn medebewoners in Boschveld. Hij is vrijwilliger bij de Klussendienst
die vanuit de Copernikkel regelkamer allerlei klussen doet van laminaat leg-
gen tot een tuinhek plaatsen.

"Vorig jaar hebben we zo'n 120 klussen gedaan. Ook hebben we een goed
contact met BrabantWonen en Zayaz, door hen worden we soms ingescha-
keld bij klussen. Zeker als bewoners het zelf moeten doen. Er zijn 10 klus-
sers die klaarstaan voor de wijk. Ik vind het leuk om te doen, dan voel ik me
vrij. Ik heb twee rechterhanden, kijk maar." 
Als hij niet aan het klussen is dan gaat Hamdia koffie drinken in de Coper-
nikkel of de Fietswerkplaats. Even bijpraten. Daarvoor was hij huisschilder
bij een Bosch schildersbedrijf, maar door gezondheidsproblemen raakte hij
zijn werk kwijt. Dat het niet goed ging kwam vooral door de ellendige oorlog
in de Balkan.
Hamdia woont nu zo'n twintig jaar in Boschveld. "Het is perfect hier, zeker
als je ziet hoe Boschveld is ontwikkeld. Het is een prachtige plek om te wo-
nen, de beste plek in Den Bosch! Alles is dichtbij, het station, het gezond-
heidscentrum en het ziekenhuis. Binnen tien minuten ben ik in het centrum
van onze stad. Het Paleiskwartier en Boschveld vind ik eigenlijk het nieuwe
centrum van Den Bosch. Mijn vrouw vindt het hier ook geweldig. Die zou ook
nooit meer ergens anders willen wonen. We hebben nu een nieuwe woning
met allerlei prima voorzieningen en nog wel op dezelfde plek. Dat komt goed
uit nu we ouder worden."

Hamdia heeft twee dochters en drie kleinkinderen. Ze zij zijn echte Neder-
landers geworden en hebben allebei een goede baan.
Over de 'Held van Boschveld' gesproken. Voel je je ook een held?  ➞
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"Nee hoor. Ik heb me gewoon aangemeld als vrijwilliger
voor deze theaterroute en toen vroeg Janneke Franke mij
of ik mee wilde doen. En dat wilde ik graag. Ik heb mijn
verhaal verteld over wat ik heb meegemaakt voordat ik in
Nederland kwam en hoe blij ik ben dat hier woon. De laat-
ste avond stond ik voor tweehonderd mensen te spelen.
Het was doodstil. Dat deed mij wel goed, omdat de men-
sen echt geïnteresseerd waren in mijn verhaal. Toen ik in
Boschveld kwam wist men helemaal niets over Bosnië, en
ik wist ook niets over Nederland. Op school heb ik geleerd
dat Nederland een land is met veel bloemen en koeien en
dat het ligt onder de zeespiegel, en dat was het."
In uw verhaal zei u steeds bij ons in Bosnië. Maar is Ne-
derland nu ook een beetje bij ons?
"Absoluut, maar ik zei ook 'Den Bosnië'. Ik voel me hier
echt thuis, maar ik ga ook graag naar mijn thuisland. De
laatste jaren meestal een keer per jaar. Als ik daar ben
voel ik me ook heel prettig. Dan loop ik langs die bossen
waar ik als boswachter heb gewerkt. En na twintig jaar zijn
daar nog die bossen. Ik heb twee thuislanden, dat voelt
rijk. Mijn oudste broer is teruggegaan naar onze geboorte-
plaats. Een dorpje vlakbij Srebrenica waar ik ben ge-
trouwd. Het is een prachtig land met een mooie cultuur. Ik
heb me hier wel moeten aanpassen. De taal is niet een-
voudig om te schrijven en te spreken, dat was de grootste
barrière voor mij. Dat gaat nu goed. Maar alle andere leef-

regels zijn net
als in Bosnië,
mens zijn en re-
kening houden
met elkaar."
Hoe heb je het
verleden verwerkt? 
"Ik ben hiervoor in therapie geweest omdat het een nare
ervaring was voor mij. Dat heeft geholpen. Zo'n verhaal
vertellen is emotioneel, maar ook een soort therapie voor
mij. Ik ben mijn jongste broer in de oorlog verloren. Dat
wist ik pas veel later. Na de val Srebrenica is hij met vele
andere mensen verdwenen. Ik weet niet precies wat er is
gebeurd met hem. Ik wil de mensen vertellen over de
smerige oorlog. Dat het allemaal echt is gebeurd. Weet je,
wij gewone mensen hadden niets te maken met die oor-
log. Na 24 jaar begrijp ik nog steeds niet het waarom?
Waarom is de oorlog ontstaan? Wat is de reden geweest?
Een afrekening tussen grote bazen? Het gaat altijd om
macht. Raar dat er niets wordt geleerd van het verleden."

Zelf zal hij dat niet zeggen, maar Hamdia is één van de
helden van Boschveld!  !

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Zelfwerkzaamheid gestimuleerd bij Reparatiestraat
Eens per maand kunnen buurt-en wijk-
bewoners en andere geïnteresseerden
zich melden bij de Copernikkel in de wijk
Boschveld, om hun kapotte spullen te
repareren. Dat gebeurt doorgaans onder
de 'werktitel' Reparatiestraat, een ietwat
merkwaardige naam die een historische
achtergrond heeft. Zaterdag 12 novem-
ber was het weer zover. 
"We zijn niet zozeer van de vis, wél van
de vishengel." Vrijwilliger Willem van
Engelen is een handig baasje. Wanneer
hem gevraagd wordt een willekeurig ar-
tikel of gebruiksvoorwerp te repareren,
dan weet hij in negen van de tien geval-
len de klus te klaren. Zoals ook dit keer.
In zijn hand tolt een schroevendraaier
waarmee hij een defecte staafmixer aan
een grondige inspectie onderwerpt; niet
veel later blijkt dat hij het apparaat weer
aan de praat heeft gekregen.

Hij zit amper een minuutje of er komt
een nieuwe vraag op hem af. Of hij zo
vriendelijk wil zijn even te kijken naar

een luchtbed met een elektrische pomp die niet goed func-
tioneert. Dat doet hij samen met Anouk van Steensel, de
eigenaresse van de pomp. "Want dat is eigenlijk de clou:
als het enigszins kan, proberen we mét onze ondersteu-
ning iedereen die met een vraag binnenkomt zoveel mo-
gelijk zelf te laten oplossen. We zijn niet zozeer van de vis,
wél van de vishengel", benadrukt Van Engelen.
De reparaties zijn grotendeels op basis van donaties in al-
lerlei denkbare vormen. De materiaalkosten moeten so-
wieso worden vergoed.

De volgende reparatiegelegenheid onder de vlag van de
Copernikkel staat gepland op zaterdag 10 december. Op
andere plekken in Den Bosch en omgeving, zoals op
Noord, op Zuid en in Vught, bestaan soortgelijke initiatie-
ven die allen op een vast tijdstip plaatsvinden. In de prak-
tijk is sprake van een onderlinge afstemming, zodat er 's
zaterdags altijd wel ergens in de buurt spullen kunnen
worden gerepareerd.

Tekst en foto's: Chris Korsten (Brabants Dagblad)



Bouw Bewust Wonen Werken Boschveld
officieel gestart

Met de officiële plaatsing van een bloemenkrans versierde kanaal-
plaat door Mariëlle Kloth, voorzitter BWWB en wethouder Eric Lo-
gister is de bouw van 23 ecologische huizen gestart. Het is een bij-
zonder project met huizen naar eigen idee en inzicht van de nieu-
we bewoners. Bijna alle toekomstige bewoners, jong en oud, waren
aanwezig op een zonnige vrijdagmiddag op 21 oktober. En ze zijn
allemaal blij dat de bouw na een lange aanlooptijd is gestart. Dat
de voorfase veel kruim heeft gekost bleek wel uit de woorden van
de BWWB-voorzitter.

Applaus
De openingshandeling werd ingeleid door de spreekstalmeester
Hannie Borsetti met op haar hoofd een witte helm. Zij is ook toe-
komstig bewoner. Zij verwelkomde allerlei gasten die iets hebben
betekend voor het project. De champagne stond al klaar om het
glas te heffen, maar eerst kwam Mariëlle Kloth aan het woord op de
zeepkist. Mariëlle blikte terug, maar ook vooruit: "Toen ik startte, was

het de bedoeling dat ik het project op proces zou sturen en niet op inhoud.
Maar voor ik wist zat ik dik op de inhoud. En nu sta ik hier. Nee, hier staan
we dan met z'n allen. Het is zover. Als er een prijs voor de langste adem zou
worden toegekend, dan zouden we deze zeker hebben gekregen." 
Jan Buitink van de gemeente, die vlakbij stond, vond het allemaal wel mee-
vallen: "Jullie zijn in 2012 gestart en nu heb je dit bereikt, daar mag je best
trots op zijn."
"Goed om te horen", zei Mariëlle. "Maar hoe vaak hebben we niet gedacht
en ieder op zijn manier: waar zijn we aan begonnen! Eerlijk gezegd, ik dacht
het regelmatig. Had iemand enig idee waar we aan begonnen?"
Het was min of meer een vraag aan de aanwezigen. Maar niemand rea-
geert. Mariëlle: "Niet echt, maar we hadden, hebben, idealen en achteraf
gezien ook een heel lange adem. Onze idealen hebben we met hand en
tand verdedigd. Ieder met zijn talenten, ieder met zijn kwaliteiten en ieder op
zijn momenten en zijn manier. Dat is een applaus waard." En dat klonk er.

Hulde voor iedereen
"Ik denk dat we hier iets fantastisch
moois aan het neerzetten zijn. We heb-
ben wel concessies moeten doen, ik
weet nog hoe lang de discussie heeft
gelopen over wat een meter eigenlijk
moet kosten. Wisten wij veel als bouwle-
ken. Daar zijn we maanden mee bezig
geweest en we zijn allemaal stuurlui en
we weten het allemaal beter. Uiteindelijk
zijn we er prima uitgekomen. Hulde voor
iedereen. Persoonlijk heb ik heel veel
geleerd in dit project. Het was af en toe
best wel zwaar, dat zei ik regelmatig te-
gen mijn vrienden. Geleerd hoe een pro-
ces gaat, ook geleerd hoe veerkrachtig
mensen zijn. Meningen op een andere
manier beschouwen. Dat was voor mij
een cadeautje. Dan heb ik het nog niet
eens over de groep met wie we gaan
samenwonen. Een schitterende club
met wederzijds respect voor elkaars
standpunten. Naar elkaar luisteren en
goed met elkaar omgaan daar geniet ik
met volle teugen van. Ik ben ook heel
blij dat jullie mijn buren worden. Intus-
sen hebben we al zes nieuwe jonge le-
den mogen verwelkomen tijdens het project. Ik ben trots en dankbaar."

Ook wethouder Eric Logister was in zijn toespraak lovend en feliciteerde alle toekomstige bewoners met het behaalde
resultaat: "Jullie hebben karakter getoond de afgelopen jaren. Doorzettingsvermogen om met tegenslagen om te gaan,
vast te houden aan wat jullie willen bereiken. Dat siert jullie in deze fantastische wijk waar ook andere mensen wonen
die ook veel van dat soort eigenschappen hebben." 
Hij wenste de BWWB'ers veel geluk bij het bouwproces. En toen kon de champagne worden ontkurkt en er worden ge-
proost op de bouw van de 23 woningen. Zo te horen zal het ongetwijfeld een (milieu)vriendelijke en fraaie buurt wor-
den!  !

Tekst en foto's George van der Zande

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Flatgebouw Copernicuslaan 105 – 183 wordt
gemoderniseerd

In Boschveld gonst het van de bouwactiviteiten. Er gebeurt van alles: nieuw-
bouw, groot onderhoud en renovatie. Een deel van de wijk heeft zo langzaamaan een ander architectonisch aanzicht
gekregen. Maar het is nog niet allemaal klaar. Het flatgebouw nummer 105 - 183 aan de Copernicuslaan, veertig flats
in totaal, moet hoognodig worden gemoderniseerd. Edoch, het proces met bewoners loopt nog lang niet soepel. Het
nog verse bewonerscomité is hierover in gesprek met BrabantWonen en de bewoners.

In de flat van Henk
 – onder het genot
van een kopje kof-
fie – sprak ik met
drie leden van het
bewonerscomité
die de zaken be-
hartigen namens
de bewoners, om
precies te zijn met:
Marijn, Henk en
Gert. Johan, die te-
vens voorzitter is,
en Urzela konden
er niet bij zijn. Op
de agenda stond
de voortgang van
het groot onder-
houd van het geda-
teerde flatgebouw.
Maar eerst vertelde
Marijn over de start
van het bewo-
nerscomité: "We
zijn begonnen na-
dat de woonbond
ons heeft bena-
derd. Ook zijn de
Buurtvrouwen hier-
voor bij de bewo-
ners van deze flat
langs geweest. En
zo zijn we hals
over kop bij de re-
novatie c.q. groot
onderhoud van het
flatgebouw betrok-
ken geraakt. We
wisten ook niet
precies wat voor
inspraak we zouden
hebben. We komen regelmatig bij elkaar om over het on-
derhoudsproject te praten en organiseren inloopavonden
voor de bewoners."
Henk: "We zitten nu in een bepaalde fase van het project
waar zaken lopen die spannend zijn, allerlei zaken zijn in
ontwikkeling. Alle flats krijgen dubbele beglazing en er
worden energiebesparende maatregelen getroffen. Kozij-
nen en leidingen worden vervangen. Indien aan de orde:
krijgen bewoners een nieuwe badkamer, keuken en een
toilet. Kortom, er staat een hoop op stapel. Het is de be-
doeling dat de flats weer 25 jaar meekunnen als ze zijn
opgeknapt. Dit flatgebouw heeft lang op de nominatie ge-
staan om gesloopt te worden, dat ging niet door. Dat heeft
te maken met het benodigde aantal sociale huurwoningen
in de goedkopere klasse in de wijk."

Marijn en Henk: "Oorspronkelijk zou de renovatie al enke-
le maanden op weg moeten zijn, maar dat ligt nu gewoon
op zijn gat. BrabantWonen heeft geprobeerd om voor de
zomervakantie draagvlak te halen. Dat is niet gelukt. Om
verder te kunnen moet namelijk 70% van de bewoners ak-
koord zijn. In de aanloop was er veel onduidelijkheid naar
de bewoners. We hebben als bewonerscommité aan de

bel getrokken, omdat bewoners geen overzicht hadden.
Achter de schermen bij BrabantWonen bleek dat er nog
heel weinig duidelijk was over het project. Die duidelijk-
heid moet er eerst komen. Als commissie komen we bij el-
kaar, als mensen daar behoefte aan hebben gaan we
naar hun toe. We begeleiden hen ook bij individuele ge-
sprekken, bij het schrijven van een brief. Er is een asbe-
stonderzoek geweest, er is overal asbest waargenomen.
Mensen kregen daar tot nu toe geen enkele aanvullende
informatie over. Over onder meer dat soort zaken zijn we
druk in gesprek met BrabantWonen. Het kan alleen goed
gaan als je mensen juist informeert en duidelijkheid ver-
schaft. Alle bewoners willen dat het doorgaat, maar de on-
duidelijkheden moeten wel verdwijnen. Bewoners willen
wel weten waar ze hun handtekening onder zetten." 
Het zeer gemotiveerde bewonerscomité heeft geen enkel
idee wanneer het klaar is. Dat hangt van BrabantWonen
af.

De leden van het bewonerscomité zijn: Gert de Mulder,
Marijn van Heertum, Henk Claassen, Johan en Urzela
Boer.  !

Tekst en afbeelding: George van der Zande

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Vrijwilligers-
Academie073

VrijwilligersAcademie073 biedt
jaarlijks trainingen en workshops
voor vrijwilligers uit Vught en 's-
Hertogenbosch aan. Dat betekent
veel gevarieerde workshops voor
verschillende groepen uit alle  sec-
toren.  Het team ontwikkelt leerlij-
nen, organiseert workshops, ver-
zorgt de administratie en communi-
catie met deelnemers, zorgt voor
bekendheid bij organisaties en bij
deelnemers, houdt sociale media
bij en gaat in gesprek en potentiële
workshopleiders. 

Iedereen binnen het team werkt  in
tweetallen en heeft een taak.  We
zoeken nog een aantal vrijwilligers
voor het team, met name voor het
organiseren van Workshops en
voor Communicatie.
Ben jij op zoek naar het volgende: 
• Wil je pionieren en werken aan
scholing voor vrijwilligers? 

•Ben je enthousiast en zie je mogelijkheden? 
• Werk je graag in een team, ben je zorgvuldig en stem je af? 
• Werk je zelfstandig, hou je van aanpakken en handig in het werken met Excel en Word? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom ons team versterken! Ik nodig je graag uit om met ons in gesprek te gaan. Mail naar
vrijwilligersacademie073@gmail.com  !

  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

Kinderen helpen met taal en rekenen: iets voor u?
Er zijn een aantal initiatieven in Boschveld die
kinderen ondersteunen bij hun taal- en reken-
vaardigheid. Via de Copernikkel wordt individu-
ele huiswerkbegeleiding aangeboden. Vrijwilli-
gers van Divers bieden een-op-een bijles aan
kinderen op BBS Boschveld. En er is een men-
tormaatjes project van de BBS en Humanitas
voor kinderen die de overgang maken van
groep acht naar het voortgezet onderwijs.
En de grote overeenkomst hiertussen? Ten
eerste zijn alle projecten erop gericht kinderen
te helpen hun taal- en rekenvaardigheid te ver-
beteren en hen te helpen in hun ontwikkeling.
Ten tweede? Ze zoeken allemaal nog vrijwilli-
gers!
In Boschveld wonen veel kinderen waarvan
Nederlands niet de eerste taal is van de ou-
ders. Zij worden van huis uit niet in het Neder-
lands voorgelezen en horen de Nederlandse taal minder om zich heen. Deze kinderen kunnen soms een extra steuntje
in de rug gebruiken van een vrijwilliger Bijvoorbeeld via bijles of huiswerkbegeleiding.

Daarnaast zijn er natuurlijk de kinderen waarvoor het in de klas net even te snel gaat of die wat achterstand hebben
opgelopen. Ook zijn er kinderen die de overgang van groep acht naar het voortgezet onderwijs spannend vinden. Ook
zij zouden wat extra ondersteuning goed kunnen gebruiken.
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan met deze kinderen? Wil je graag een bijdrage leveren aan ont-
wikkeling van jongeren?  Dan horen wij graag van je! Dan kijken we samen wat het beste bij jou past.  Wij zijn te berei-
ken via Benthe van der Vleuten, email: b.vandervleuten@divers.nl of telefoon 06 - 5532 2160.  !

Tekst: Benthe vander Vleuten
Foto: Internet

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl
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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

Annet Engel/ Tessa Tomasini

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Nassima El Mathari/
Yuri Beset

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

Tijdens de kerstvakantie is Wijkplein Boschveld gesloten van maandag 26
december tot dinsdag 3 januari. De medewerkers van Wijkplein Boschveld
wensen u allemaal prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. We helpen
u graag weer vanaf dinsdagmiddag 3 januari.

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings
Wim van de Wiel

Donderdag

Donderdag 

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00



Boschveld Actief organiseert voor de wijk!
Boschveld Actief bestaat uit een achttal actieve vrouwen uit
Boschveld, die allerlei activiteiten organiseren voor hun wijk.
Afgelopen schooljaar zijn ze gestart met de Gezonde lunch
voor kinderen en de Vrouwenlunch voor alle vrouwen uit
Boschveld. Dit doen ze naast alle losstaande activiteiten,
die vaak in samenspraak gaan met KC ’t Boschveld.
De kroon op hun werk was echter het prachtige Zomerfeest
op 09 juli van dit jaar. Het Hawaii-feest was een groot suc-
ces en trok een paar honderd bezoekers.
Dat smaakte naar meer! 

De Gezonde Lunch & Vrouwenlunch
De Gezonde lunch wordt nog steeds elke twee weken op
vrijdag georganiseerd. Alle kinderen uit Boschveld kunnen
zich inschrijven om voor maar € 1,- per kind mee te eten.
De lunch vindt plaats op de Brede Bossche School Bosch-
veld.
Het enige wat je hoeft te doen, is je kind of kinderen in te
schrijven op de inschrijflijst. 

De Vrouwenlunch is één keer per maand, wisselend op
maandag of dinsdag. Voor € 2,50 sluit je als vrouw zijnde al
aan bij een heerlijke lunch. Elke maand wordt er vanuit een
andere cultuur iets lekkers voorgeschoteld. De lunch is voor
alle vrouwen uit Boschveld, jong en oud. Kom gerust eens
proeven! Je moet je wel even inschrijven op de inschrijflijst.

De inschrijflijsten hangen in BBS Boschveld bij de tafel van
het Wijkplein, op het magneetbord. Vraag gerust aan het
beheer om hulp.
Op het moment dat deze krant uitkomt, is de eerstvolgende
Gezonde Lunch op 02 december.
De eerstvolgende Vrouwenlunch is op dinsdag 13 decem-
ber.
Heb je vragen over de lunches? Bel dan gerust naar Hakima: 06 - 1643 1061 !

Sinterklaas & Winterfeest
Ook dit jaar is Sinterklaas weer in het land. Ook
in Boschveld komt hij langs.
Om de Sint een handje te helpen, ondersteunt
Boschveld Actief ook Sinterklaas in de wijk.
Op maandag 05 december zijn alle kinderen
uit Boschveld welkom in BBS Boschveld.
Van 14.00 tot 16.00 uur mag je binnenlopen en
meedoen met een echte Pietendisco!

En in navolging van het Zomerfeest, krijgt
Boschveld nu ook een echt Winterfeest.
Op vrijdag 23 december hopen we op bergen
sneeuw. De lichtjes, kerstbomen, warme choco-
melk en vuurkorven worden dan afgestoft en
buiten neergezet. En daar kunnen leuke attrac-
ties voor de kinderen en passende muziek na-
tuurlijk niet ontbreken!
Van 13.00 tot 18.00 uur vieren we met zijn allen
het begin van de kerstvakantie. We hopen dat
ook dan Boschveld een kijkje komt nemen op
het speelterrein van BBS Boschveld.

Heb je nog vragen over het Sinterklaasfeest of
het Winterfeest, bel dan naar Chantal:
06 - 2472 5120

We hopen iedereen een keer te mogen begroe-
ten bij een van deze activiteiten!  !

Michel Lensen
Wijkwerk Divers
06 - 5478 4859 / m.lensen@divers.nl 
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Groen en Spelen
Hoor de wind waait door de bomen…
 
Bomen, bestaand en nieuw groen en speelplekken

De werkgroep Groen en Spelen heeft ook de afgelopen tijd weer zijn best gedaan om voor alle wijkbewoners Bosch-
veld een leefbare wijk te laten blijven. Bij de gemeente en de corporaties hebben we ons vooral ingespannen voor een
goede inrichting van pleinen en straten, bescherming van aanwezige bomen en struiken en ook voor nieuw groen.
Concreet gaat het om de volgende plekken:

v    Paardskerkhofweg
Fase 1 van de herinrichting van de weg is, als deze Buurtkrant verschijnt
hopelijk, afgerond. Het werk is uitgelopen. Daardoor gaat ook fase 3 aan de
kant van de Edisonstraat later plaatsvinden en tot eind februari 2017 duren.
De bewoners in die omgeving hebben op ons verzoek hierover een informa-
tiebrief gekregen. Nu maar hopen dat winterweer niet voor nog meer uitloop
van de werkzaamheden gaat zorgen.

v    Overleg openbare ruimte, bomen en groen
Het 6-wekelijks overleg op 4 november met de gemeente over diverse za-
ken in de openbare ruimte is afgelast omdat relevante ambtenaren niet te-
gelijk konden en er nog niet zoveel vorderingen met de afspraken waren.
De projectleider doet erg zijn best om bij zijn collega's aandacht daarvoor te
vragen en uit te laten voeren. Hopelijk kan in december voor bijvoorbeeld
de inloop over bomen in de Van Musschenbroekstraat en een samenhan-
gende visie op het groen in Boschveld de vlag uit.

v Vervanging een aanplant gemeentelijk groen
Intussen hebben we de bestellijst van de gemeente gekregen voor nieuwe bomen; de heesters en vaste planten vol-
gen binnenkort. De lijst sloot aan bij wat we tijdens de rondgang langs het groen eerder dit najaar met de gemeentelijk
groenbeheerder hadden besproken. Een discussiepunt blijft behoud of vervanging van de bomen op het pleintje voor
de Westhoek in de Van Leeuwenhoekstraat. Een aantal bewoners wil de sierperen vervangen omdat ze het geen
mooie bomen vinden, de gemeente wil ze juist handhaven. Ook de beukenhaag in het speeltuin Kinderkwek bij de
Concordialaan is jaarlijks bespreekpunt. Ze staan te nat en gaan elk jaar weer dood. Wij pleiten voor een andere soort
haag. Nieuwe bomen  ter compensatie van de gekapte bomen aan de Oude Vlijmenseweg zijn besteld! Er worden
nieuwe bomen en struiken geplant aan de Buys Ballotweg; de aanplant zal dit najaar of komend voorjaar gebeuren na
contact met de aanwonenden. O.a. aan de Copernicuslaan worden een aantal dode bomen vervangen.

v Blok Kamerlingh Onnes-
straat-Ampèrestraat-Lorentz-
straat-Copernicuslaan (Vlekken
18 en 19)
Op de inloopbijeenkomst op 11 ok-
tober over het woonomgevingsplan
van de gemeente rond dit nieuw-
bouwblok, kon men ook voor het
eerst het inrichtingsplan van Bra-
bantWonen voor het binnenplein
bekijken. De opkomst van de in-
loopavond was redelijk. Het waren
vooral nieuwe bewoners, omdat de
omwonenden geen uitnodiging in
de bus had gekregen. Er werden
veel vragen gesteld en ook wat ver-
betertips gegeven aan de gemeen-
te en BrabantWonen. Het plan voor
het binnenplein bleek er al sinds ja-
nuari te zijn, maar die kaart was
nooit aan de gemeente en onze

werkgroep getoond of besproken. Letterlijk de dag erna bleek dat dat plan al werd uitgevoerd en niet meer aangepast
kon worden bij de aannemer. Wij hebben nog een vraag uitstaan bij de bomendeskundige van de gemeente over de
twee bestaande hoge bomen of die op deze manier wel voldoende leefruimte tussen de parkeerplaatsen en half inge-
bouwd in een schutting hebben. We zijn benieuwd of BrabantWonen de vier nieuwe bomen op het plein binnenkort
gaat planten.
Al onze reacties en de gang van zaken rond het binnenplein hebben we nog een keer onder de aandacht gebracht in
een overleg met de projectleider van de gemeente.

v Sloop sporthallen en DMT-loods tussen Paardskerkhofweg-Copernicuslaan
De sloop gaat op 1 december beginnen. De gemeente heeft ons een voorstel voorgelegd voor de in- en uitrijroute van
sloopwagens tussen waardevolle bomen door langs het spoorlijntje; daar hebben we natuurlijk terughoudend op gere-
ageerd en alternatieven voor aangedragen.  !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma, BrabantWonen

's Gravesandestraat 13  
                  

☎ 073 -623 3195 

                             E-mail: info@obboschveld.nl
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Wijkgericht
Wijk steunt opvang vreemdelingen
De kans groeit dat de twintig bewoners van de opvanghuizen aan de Parallelweg langer mogen blijven.

Het gaat om mensen waarvan de asielaanvraag is afgewe-
zen. Dat ze nog steeds in Nederland wonen, kan meerdere 
redenen hebben. Ze zijn ziek of hebben een nieuwe 
aanvraag lopen. Dat kan bijvoorbeeld als het kinderpar-
don dat mogelijk maakt. Er zijn ook mensen bij die werken 
aan een terugkeer. 

Tenzij
Het gemeentebestuur stelt aan de gemeenteraad voor de 
noodopvang nog drie jaar open te houden. Daar is dan 
wel een ‘tenzij’ aan toegevoegd: tenzij het rijk met een 
passende oplossing komt. Want daar ligt uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid voor het beleid van deze vreemde-
lingen. 

Het gemeentebestuur vindt het heel fijn dat er steun 
kwam vanuit Boschveld voor het openhouden van de 

huizen. Zonder die steun was het een stuk lastiger ge-
weest de opvang open te houden. Er was immers eerder 
met het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld afgespro-
ken dat de huizen eind dit jaar dicht zouden gaan.

Steun
Met het voorstel steekt de gemeente haar nek uit. De 
noodopvang wijk namelijk af van het Rijksbeleid. Maar de 
keuze van burgemeester en wethouders is onderbouwd. 
Niet alleen wordt verwezen naar de steun vanuit de wijk, 
ook kan sluiting kwalijke gevolgen hebben als bewoners 
geen recht meer hebben op voorzieningen en dus ook 
geen woning. De kans bestaat dat de bewoners dan 
dakloos worden. 

De gemeenteraad besluit in december over het voorstel.

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, november 2016
Editie Buurtkrant Boschveld

De woningen aan de Parallelweg.
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De avonturen van Jan Buitink 
in een Gallisch dorpje
In de stripverhalen van Asterix en Obelix houdt één klein Gallisch dorpje moedig stand tegen de rest van het Romeinse 
Rijk. Jan Buitink was namens de gemeente jarenlang actief in Boschveld en ontdekte dat die wijk wel wat van dat 
dorpje wegheeft. Binnenkort gaat Jan met pensioen. 

Vlak voor kerst heeft Jan (65) zijn laatste werkdag bij de 
gemeente. Hij begon daar in 1981 en sprak met zichzelf af 
dat hij na een jaar of vier weer ergens anders zou gaan 
werken. Dat liep anders. Fijne collega’s, een goede 
werkgever en een afwisselende reeks opdrachten op het 
gebied van ruimtelijke ordening hielden hem 35 jaar bij de 
gemeente. Wat hij allemaal deed in Pettelaarpark, Haver-
leij, op het GZG terrein en op veel andere plekken is 
boeiend, maar lepelen we hier niet op. Want dit verhaal 
gaat over de Boschveldse jaren van Jan.

Blok voor blok
Die begonnen is 2005. “Het plan om de hele wijk af te 
breken was net in de prullenbak gegooid en vervangen 
door een nieuwe aanpak: blok voor blok en vlek voor vlek 
in nauwe samenwerking met bewoners de wijk renoveren. 
Ik mocht namens de gemeente daarvan projectleider zijn”. 
Jan vertelt hoe in het begin de verstandhouding tussen 
gemeente en bewoners niet al te best was. “We hebben 
zelfs onderhandeld over hoe we zouden gaan onderhan-
delen”, glimlacht hij.

Het werd al snel beter. “Het OBB kan nog steeds met de 
vuist of tafel slaan en zo hoort het ook. Maar het gebeurt 
in een prima verstandhouding.” Daar komt nog eens bij 
dat Jan zag hoe die wijkvertegenwoordiging het nogal 
eens aan het rechte eind had en wat voor een prachtige 
wijk Boschveld is. “In deze wijk doen ze alles net even 
anders dan in de rest van de wijk. Of het nu gaat om 
parkeervergunningen of woningtoewijzing, de mensen 

van het OBB zoeken de grens op van wat er mogelijk is en 
slepen zo veel binnen voor de wijk. Petje af.” En zo wordt 
Boschveld in de ogen van Jan dus als dat Gallisch dorpje 
waar de heersers van het Romeinse Rijk maar geen vat op 
krijgen.

Overpad
De vergelijking gaat niet helemaal op. Want als Jan een 
Romeinse soldaat is, dan is hij er wel eentje van de erg 
meewerkende soort. Hij somt de projecten op waarbij hij 
een rol mocht spelen. “Het besluit om de school Het 
Overpad te verplaatsen kan achteraf worden gezien als 
een keerpunt. Het was letterlijk en figuurlijk een door-
braak voor de wijk en gaf, al even letterlijk en figuurlijk, 
een nieuw zicht op Boschveld.” Trots is hij verder op de 
nieuwe locatie van de Boschveldtuin, midden in de wijk. 
Niet alles lukte. Jan probeerde jarenlang een supermarkt 
naar het winkelcentrum te lokken, maar moest uiteindelijk 
opgeven. “Maar ook hier kwam iets moois uit. De Coper-
nikkel bivakkeerde tijdelijk in het winkelcentrum en 
konden we nu een definitieve plaats aanbieden. Dat is 
belangrijk, want daar gebeuren geweldige dingen.”

Fietsen
Jan zelf gaat ook schitterende dingen doen. Hij wordt 
bestuurslid van Spoor73 en schipper-gids op de Dieze. Als 
hij zijn diploma tenminste haalt. “Lukt vast”, voorspelt hij. 
In Boschveld zullen ze hem nog weleens zien. “Als het 
mooi weer is, dan fiets ik vanuit mijn huis in de Rompert 
vast nog weleens die kant op.”

Jan Buitink in gesprek met een bezoekster van De Copernikkel.
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Geld en vertrouwen
“Wie een bijdrage vraagt uit het wijk- en dorpsbudget, vraagt meer dan geld. Die vraagt ook om draagvlak en 
vertrouwen.” Marieke Smeets uit de wijk Boschveld zei tijdens een bijeenkomst van wijk- en dorpsraden treffend waar 
het bij de nieuwe subsidieregeling van de gemeente om gaat: om geld en vertrouwen voor de wijken en dorpen en 
draagvlak binnen die wijken en dorpen.

Elk dorp en elke wijk krijgt een eigen jaarbudget, te 
besteden aan veiligheid, buurteconomie, de inrichting van 
de omgeving of sociale zaken. In totaal gaat het per jaar 
om ruim zeven ton, voor Boschveld is ongeveer €15.000,- 
gereserveerd. Het budget vervangt diverse andere regelin-
gen, zoals de Bewoners initiatief Gelden (BIG). 

Copernikkel
Wie in Boschveld wat wil, dient digitaal een aanvraag in 
bij de gemeente. De gemeente sluist de aanvraag door 
naar De Copernikkel, want die coöperatie gaat de verde-
ling van het geld organiseren. Marieke rolde er min of 
meer per ongeluk in en gaat het namens De Copernikkel 
met andere organiseren. Ze vertelt: “We gaan een werk-
groep opzetten die aanvragen gaat beoordelen. Het is 
nadrukkelijk de bedoeling dat er ook wijkbewoners bij 
komen die niet van De Copernikkel zijn. Verder streven we 
naar een goede vertegenwoordiging, een afspiegeling van 
de wijk. Al zal dat vast moeilijk worden.”

Bijzonder aan de Boschveldse aanpak is dat de werkgroep 

het niet laat bij beoordelen, goedkeuren of afwijzen. “Er 
zijn mensen met goede ideeën, die niet zo goed zijn in het 
uitwerken van de plannen. Het zou jammer zijn als die 
initiatieven daardoor worden afgewezen. Daarom gaan 
we ook helpen bij het uitwerken van de ideeën.” Marieke 
noemt als voorbeeld projecten van jongeren. “Vanwege 
hun leeftijd missen ze soms de ervaring en kennis om iets 
goed op papier te zetten. Nou, dan helpen we ze daar 
toch bij?”

Bemoeien
Marieke hoopt dat de gemeente zich er niet al te veel mee 
gaat bemoeien. “Mijn ervaring is dat ze daar bij de 
gemeente nog weleens wat moeite mee hebben. De 
neiging om toch maar vooral de regie te houden is er nog 
groot.” Navraag bij de gemeente leert dat het bij de 
wijk- en dorpsbudgetten naar verwachting meevalt. Het 
blijft bij het controleren van het draagvlak voor een idee 
en de boekhouding. 
Wie mee wil doen met de werkgroep, kan contact opne-
men met De Copernikkel. 

Marieke Smeets
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‘Home, sweet home’ in
‘Home, sweet home’ staat er in krulletters op één van de wanden van de woonkamer van Sjaak Wijngaarden en zijn 
echtgenote. Het is niet helemaal waar, want Sjaak vindt zijn huis aan de Ampèrestraat zo geweldig niet. En dus is hij blij 
met de komst van het team van de warme opname.

Een warme opname is een uitgebreid onderzoek bij 
huurders van Zayaz naar wat er allemaal moet gebeuren. 
Uitgangspunt is dat na de renovatie, die komend voorjaar 
begint, de woningen er nog een jaar of twintig tegenaan 
kunnen. 

Weinig steun
Sjaak (64) had liever gezien dat zijn benedenwoning, 
gebouwd kort na de oorlog, nu al gesloopt zou worden. 
Hij wijst op de huizen aan de overkant, wel nieuwbouw. 
En zijn vrouw vertelt dat achter hun blok flats staan en dat 
die ook worden vervangen door nieuwe. “Over een jaar of 
tien zijn we omringd door nieuwbouw, het is me wat”. 
Zayaz kan er niks aan doen, die corporatie had best 
nieuwe woningen willen bouwen. Maar het ontbrak aan 
steun in de wijk. Dat geldt ook voor de oprichting van een 
commissie, die namens de bewoners over de renovatie zou 
overleggen met Zayaz. Er was te weinig steun voor leden 
van die commissie en dus is de stedelijke huurdersbelan-

genvereniging HBV maar vertegenwoordiger geworden 
(zie kader).

Terwijl pup Balou kwispelend zoekt naar schoenveters om 
aan te knabbelen, moppert Sjaak over het ontbreken van 
een commissie. Maar hij ziet ook een lichtpuntje: “De HBV 
heeft enkele bewoners, die wel voldoende stemmen 
kregen, gevraagd om mee te gaan naar vergaderingen. Ik 
ben één van hen en ga morgen weer vergaderen. Niet 
voor mezelf, maar voor de andere bewoners.” Maar nu 
gaat het even wel om het belang van hem en zijn vrouw. 
Want nu lopen drie heren met notitieblokken, rolmaten 
en tablet-computers door zijn huis.

Schimmel
De opname begint in de gang, vlak achter de voordeur 
waarvan het hang- en sluitwerk aan vervanging toe is. Het 
wordt genoteerd, maar pas nadat Sjaak naar boven heeft 
gewezen. Het bezoek van de mannen is goed voorbereid, 

Sjaak van Wijngaarden (derde van links) en de mannen van ‘de warme opname’.
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de Ampèrestraat
Sjaak heeft twee plafondplaten eruit getild en daar
door is de schimmel daarboven goed zichtbaar. De heren 
knikken en één van hen belooft dat het smerige spul 
wordt geïsoleerd. “We schilderen er overheen.” Of dat wel 
voldoet, wil Sjaak weten. De uitvoerder van bouwbedrijf 
Van Wijnen knikt. “Het is niet zomaar wegwerken, we 
isoleren het. En we zorgen ervoor dat de voedingsbodem 
voor de schimmel verdwijnt.” Balou wordt naar één van de 
slaapkamers gelokt. 

Terwijl de pup piept, vertelt Sjaak waarom hij zo kritisch is. 
“Het is voor mijn vrouw, die heeft een aandoening aan de 
luchtwegen. Haar longarts vindt het maar niks, dat ze in 
zo’n vochtig en tochtig huis woont.” Het probleem zit 
volgens het echtpaar vooral in de zijgevel. Sjaak: “Daar-
door is het hier wel 5 graden kouder dan in de andere 
kamers.”

De oplossing ligt voor de hand en wordt genoteerd: 
isolatie van die gevel. En zo volgen er nog meer aanteke-
ningen. Over kunststof schrootjes (“Brandgevaarlijk, dat 
moet u echt niet willen”) bijvoorbeeld, die vervangen 
worden door een gipsplafond. Sjaak heeft recht op 

vervanging van die boven- en onderkastjes, nieuw tegel
werk en modernisering van de elektra. Extra kastjes 
behoren tot de mogelijkheden, maar kosten de huurder 
geld.

Hogere huur
Een uur later is de warme opname klaar. Sjaak zegt nog 
eens dat hij zoveel liever nieuwbouw had gehad. En hoe 
spijtig het is dat veel straatbewoners dat niet wilden. Zijn 
vrouw begrijpt het wel: “Nieuwbouw zorgt voor een 
hogere huur. We hebben nog even gedacht om naar 
Kruiskamp te verhuizen, zoals sommige mensen deden.” 
Heel even maar. Want Sjaak mag daar dan werken als 
conciërge op een school, ze krijgen hem niet weg uit 
Boschveld. “Ik woon al 56 jaar in deze wijk. Wat zeg ik: in 
deze straat zelfs. Dit is mijn wijk.” 

En de wijk van Balou. Die wordt na het vertrek van de 
heren weer bevrijd. 

Het groot onderhoud in de Ampè-
restraat wordt vanuit de huurders 
begeleid door de Huurdersbelan-
genvereniging HBV. Dat is besloten 
nadat de bewoners niet tot een 
keuze voor een eigen projectcom-
missie konden komen. Tot genoe-
gen van Zayaz waren drie kandida-
ten wel bereid om als adviseur voor 
de HBV op te treden. Sjaak van 
Wijngaarden is één van hen.
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Tekenen voor vlek 18
De bewoners van de nieuwe woningen in (buurt) Vlek 18 tekenden woensdag 9 november hun huurcontracten. Dat 
gebeurde in sociaal cultureel centrum De Helftheuvel. Een week later ontvingen de bewoners de sleutels van hun door 
BrabantWonen gebouwde huizen.

De corporatie begint binnenkort met de renovatie van 40 appartementen in Vlek 20. Daarnaast wordt overleg gevoerd 
met de bewoners van woningen in vlekken 6 en 21. Die gaan vanwege sloop hun huizen verlaten en krijgen daarom een 
verhuisregeling aangeboden. In beide vlekken komt nieuwbouw.

www.s-hertogenbosch.nl

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

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

’s-Hertogenbosch. 

Aan de slag
Nu de huizen in Vlek 18 klaar zijn, is het tijd om ook het openbare gebied 
daar op te knappen

Tijdens een inloopbijeenkomst in BBS Boschveld zijn belangstellenden onlangs 
al geïnformeerd over wat er allemaal gaat gebeuren in Vlekken 18 en 19. Dat is 
het gebied dat ligt tussen de Lorentzstraat, Copernicuslaan, Kamerlingh 
Onnesstraat en Ampèrestraat. 

Er worden stoepen en rijbanen vervangen en in de Copernicuslaan komt nieuwe 
riolering. De aannemer pakt het werk in delen aan en is naar verwachting eind 
februari klaar. De Copernicuslaan komt als laatste aan de beurt. Dat komt door 
het werk aan de Paardskerkhofweg. De bereikbaarheid van Boschveld komt te 
erg onder druk te staan als aan beide wegen tegelijk wordt gewerkt.

De heer Kadmaerubun ondertekent het huurcontract. Naast hem zijn kleindochter en zijn partner.
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Lid worden van het OBB
In de Buurtkrant van september brachten wij kort verslag uit van de leden-
vergadering van 18 juli, waarop het nieuwe bestuur van het OBB is gekozen.

Daarin werd aangekondigd dat de
statuten zouden worden aangepast. Bij die aanpassing heeft het bestuur er-
voor gekozen om vereniging te blijven. In het verleden waren we dat ook en
hebben toen zo'n 300 leden geworven. De oude lijst hebben wij weer opge-
duikeld met ook de bijdrage voor de contributie. Deze keer kan elke bewo-
ner van Boschveld gratis lid worden. U kunt daarvoor een formulier invullen
of reageren per email. Dat kan tot 20 december, maar het is natuurlijk han-
dig om meteen te reageren.
De statuten zijn nu in overleg met een notaris aangepast. Volgens de huidi-
ge statuten moet de volledige wijziging aan de leden vergadering voorge-
legd te worden en door de aanwezigen goedgekeurd. Deze ledenvergade-
ring vindt plaats eind januari 2017. Het huidige bestuur is bezig om alle ta-
ken op een rij te zetten en is dringend op zoek naar een secretaris.
Reageer dus en word lid !!
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Boschveld Boende met Proper Jetje
Met de kinderen die het afgelopen jaar twee keer of meer
samen met Proper Jetje geboend hadden, zijn we op vrij-
dagmiddag 14 oktober met twee busjes en vier begelei-
ders naar Ballorig geweest. Dat heette vroeger Avontu-
renland en de kinderen hebben zich die middag uitste-
kend vermaakt. Op 19 oktober hadden we in het jaar
2016 de laatste keer Boschveld Boent. Volgend jaar be-
ginnen we mogelijk weer in maart of april.

Laatste Boendag in 2016 op 19 oktober
We hebben bij Boschveld Boent altijd goed weer. Deze
keer waren de weersvoorspellingen niet zo gunstig en het
regende die morgen flink. Echter op het moment, dat wij
met de kinderen de wijk introkken, scheen de zon. Er wa-
ren zo'n vijftien kinderen en voor dat
aantal genoeg begeleiders. Rond
de nieuwbouw, die bijna gereed
was, was genoeg te prikken en het
liefst kropen de jongens achter de
hekken, omdat daar veel los spul
lag. Dat was echter niet de bedoe-
ling. Zo waren er aardig wat volle
zakken na het uurtje prikken. Er
was deze keer geen beker voor de
winnende groep. Al degenen die
hard gewerkt hadden, kregen een
heerlijke fruitstick en een klein ca-
deautje voor hun inzet. Dat was al-
lemaal verzorgd door Lucia.

Verrassing voor de helpers van
Proper Jetje
Voor de kinderen die het afgelo-
pen jaar meerdere keren samen
Proper Jetje hadden geboend was

er op 14 oktober een verrassing. Zij gingen samen met
hun begeleiders naar Ballorig in de Maaspoort. Proper Je-
tje had via de gemeente gezorgd voor twee busjes die het
hele gezelschap kwamen ophalen en terugbrengen. Ook
waren de toegangskaartjes door Proper Jetje verzorgd.
De kinderen waren heel enthousiast over deze middag en
hun begeleiders bijna doof van het lawaai. Bij de laatste
boendag van 19 oktober is aan alle kinderen nogmaals
uitgelegd, dat we ook komend jaar gaan sparen voor een

verrassing voor de kinderen die telkens aanwe-
zig zijn bij Boschveld Boent en zich ook tijdens
deze actie goed gedragen. Dat laatste betekent
goed prikken, luisteren naar de begeleiders en
bijvoorbeeld niet met de prikstokken zwaaien.

Nieuwe planning Boschveld Boent in 2017
De nieuwe planning voor Boschveld Boent in
2017 is nog niet vastgesteld. De meerderheid
van de begeleiders zijn oma en opa's die met de
kinderen van anderen lopen te prikken in de
wijk. Dat doen zij omdat een schone en veilige
wijk voor alle bewoners prettig is. Echter als je
de dagelijkse illegale stort  bij de containers en
elders in de wijk ziet, dan zakt de moed je wel
eens in de schoenen. De gemeente doet erg zijn
best om op grond van meldingen het snel op te
halen, maar soms ligt al een uur daarna weer rot-

zooi op die plek. Dat is dweilen met de kraan open of prik-
ken zonder echt resultaat. Zullen we voortaan maar de
boel de boel laten? Neen toch!  !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Karin Claassen



Boschveldoverleg
We zijn op 28 november weer aan het laatste Boschveldoverleg van dit jaar
toe. Daarin nemen wij afscheid van de projectleider fysiek Jan Buitink die
met pensioen gaat. Hopelijk is de nieuwe projectleider ook aanwezig ter

kennismaking. Ook komen de (niet) lopende projecten aan de orde. 
Op 17 oktober was het parkeren in Boschveld weer aanleiding tot een stevige discussie. Ook de bespreking van de
sociale visie zorgde voor veel tijdsbesteding, al was het maar om de goede informatie op de beamer te krijgen. De
vergadering werd dan ook later gesloten dan normaal. 

17 oktober: Digitaal parkeren en stand van zaken sociale visie
In de vergadering van september waren al vragen binnen gekomen over het digitaal aanvragen
van parkeervergunningen voor de auto en ook voor de bezoekerskaartjes. Daar hadden veel men-
sen moeite mee en een groot aantal bewoners van Boschveld gebruikt de computer - als ze die al
in bezit hebben- niet voor dergelijke handelingen, Dat kunnen ze niet. Voor dit onderwerp was een
notitie ter bespreking gemaakt. De vertegenwoordiger van de gemeente, hoofd bureau Parkeer-
management, maakte de discussie vanaf het begin heel moeilijk door te gaan spreken over een
mogelijke verandering in het uitgeven van bezoekerskaartjes. Een van de mogelijke voorstellen is
dat bezoekers via telefoon bij stadstoezicht aangemeld en afgemeld worden. Over de haalbaar-
heid van dit voorstel waren in de vergadering grote twijfels en men vond dit ook niet in overeen-
stemming met de privacywet. Bovendien is het voorstel niet in overeenstemming met wat in de be-
groting 2017 over de invoering van digitalisering te lezen staat: 'Snelheid en voortgang van digitali-
sering van (overheids)dienstverlening blijft belangrijk en daar willen we ook op in blijven zetten
maar de mensen die daarin niet mee kunnen mogen daar geen last van hebben en moeten dus
geholpen kunnen worden. Hoe hoger de kwaliteit en kwantiteit van de digitalisering hoe meer tijd
en ruimte er ontstaat voor 'humanisering,  'persoonlijk contact en maatwerk.'  
Aan deze vergadering hebben we wel een positief punt over gehouden. Heel snel stond eindelijk
een herhalingsbord van de parkeerregeling bij de Zernikestraat, zodat argeloze bezoekers extra
gewaarschuwd zijn. Hopelijk worden de overige punten van de notitie de komende weken afge-
handeld.

De stand van zaken van zaken
van de sociale visie was met de
agenda meegestuurd (versie 10
oktober). Tijdens de vergadering
bleken er nog 2 andere versies
(telkens met aanpassingen in de
inhoud) te bestaan namelijk die
van 14 en 17 oktober. Laatstge-
noemde versie is na enig opont-
houd vanwege problemen met de

beamer besproken. Of deze stand van zaken berustte op een goede analyse, inzicht gaf in de vorderingen van de aan-
pak en of er niet zaken ontbraken waren punten van discussie.

28 november: Afscheid Jan Buitink, voortgang projecten en plaatsing papiercontainers
Elders in deze Buurtkrant kunt u een uitgebreid interview Jan Buitink, de vertrekkende projectleider fysiek, lezen. Aan
het eind van het jaar bespreken wij ook de lopende projecten en de projecten die al dit jaar hadden opgestart moeten
worden. Misschien heeft Jan Buitink op deze avond goed nieuws over Vlek  3 (bouwplan op terrein van voormalige ba-
sisschool) en de inloopavond over de eerste 2 blokken van Van Wanrooy in het Hart van Boschveld. In de gemeente-
raad van oktober is unaniem goedgekeurd dat het College hiermee aan de gang kan. Of zoals de leuze is 'Aan de
Slag'. Dat willen we ook in Boschveld graag zien.

Ze waren al een tijd geleden beloofd die ondergrondse papiercontainers. Het eerste
gat daarvoor was in oktober vorig jaar al gegraven in de Fahrenheitstraat. Op 1 sep-
tember kregen wij het voorstel van de plekken waar de gemeente ze wilde plaatsen.
Dat hebben wij van commentaar voorzien omdat we sommige plekken niet zo gun-
stig vonden. Feitelijk bleek uit de brief van 18 oktober aan de bewoners dat er weinig
met die opmerkingen was gedaan en dat bovendien de bakken met blauwe deksels
weer opgehaald zouden worden wat in het overleg niet aan de orde was gekomen.
Het gevolg was dat verschillende mensen de Afvalstoffendienst benaderd hebben
over de plek van die bakken. De Afvalstoffendienst heeft op grond daarvan besloten
om de ondergrondse containers nog niet te plaatsen maar voor overleg te komen
naar het Boschveldoverleg van 28 november. We kunnen dan trachten tot overeen-
stemming te komen. De brief van 11 november om de bewoners van dit besluit in te
lichten werd echter pas 16 november bezorgd en dat was na de datum waarop de
bakken met blauwe deksels zouden opgehaald worden.

Dan is er genoeg te bespreken in de geplande Boschveldoverleggen in het komende
jaar 2017: 9 januari, 20 februari, 3 april, 15 mei, 26 juni, 4 september, 16 oktober, 27
november.
Noteer die data in uw nieuwe agenda . Daar is echter enig voorbehoud bij. Mogelijk besluit het nieuwe bestuur van het
OBB tot minder keren Boschveldoverleg, omdat dit veel werk van vrijwilligers vereist. Dat is ook onderwerp van be-
spreking in de komende vergadering.  !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's Alfred Heeroma, presentatie Sociale Visie, Gemeente Tilburg
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Werkzaamheden in de wijk
Er zijn projecten die worden afgerond maar ook die nog een tijdje doorlopen
of gaan starten. Wij vermelden de belangrijkste zaken hieronder.

Nieuwbouw Vlek 18 gereed
De stratenmakers hebben op drie zaterdagen doorgewerkt en dat
heeft geholpen. Op de dag van de sleuteluitreiking 15 november
was de bestrating voor de woningen, van het binnenterrein en rond
de bergingen gereed. Alleen wat trottoirs naast de woningen
moesten nog gelegd worden. Dinsdag 15 november was dan ook
een goede feestelijke dag voor Boschveld, want 37 gezinnen uit
Boschveld kregen de sleutels van een nieuwe grote woning. De-
zelfde avond en de volgende dag werd er in heel wat woningen al
hard gewerkt om zo snel mogelijk te kunnen verhuizen en alles
voor de komende feestdagen piekfijn in orde te hebben.
Daarbij hoort soms ook het aansluiten van internet, telefoon. We
hopen dat de nieuwe bewoners dat snel doen,  zodat dat geen
problemen oplevert met de aanpak van de woonomgeving in deze
straten. Op het binnenterrein zijn de nieuwe bomen en beplanting
ook meteen aangebracht.

Woonomgevingsplan rond fase 2 en 3 (Vlekken 18 en 19) 
De nieuwe bewoners van Vlek 18 hadden op hun (straks oude)
adres een uitnodiging voor de inloopavond van 18 oktober gehad.
De bedoeling was dat bewoners van Vlek 19 en omwonenden  een
uitnodiging voor deze avond zouden krijgen. Die is echter niet be-
zorgd .
Sommigen van hen hadden echter het artikel in de Buurtkrant ge-
lezen en waren daarom toch gekomen. Mensen van de gemeente
waren aanwezig om de plannen toe te lichten. Er werden vragen gesteld over de planning, de te verwijderen bomen,
de drempels, de hoogte van de trottoirs, plantensoorten en boomsoorten.
Zo vreest men dat het wegnemen van de drempels in de Copernicuslaan, die ook enigszins versmald wordt, extra ge-
vaar zal veroorzaken omdat er daar nu al hard gereden wordt. Verder werden nog andere gevaarlijke situaties be-
noemd (zoals uitritconstructie Celsiusstraat naar Copernicuslaan) en onduidelijke borden of geen bord bij voetbalkooi
betreffende parkeren. Het vervallen van de huidige parkeerplaatsen in de Kamerlingh Onnesstraat, die nu meestal be-
zet zijn, werd als een verlies gezien. Het argument van de gemeente daarvoor was de laangedachte, maar verderop in
deze straat bij de woningen van Zayaz kunnen de parkeerplaatsen zeker niet verdwijnen omdat er in dat gebied toch al
te weinig parkeerplaatsen zijn. 
Als mogelijke start van de uitvoering van dit plan werd november/ december 2016 genoemd.

Paardskerkhofweg
Daar is men al twee maanden bezig en in
die tijd is er aardige achterstand op de plan-
ning ontstaan. Dat komt door verschillende
factoren zoals leidingen die niet op de kaart
staan. De einddatum van het werk is nu ver-
schoven van eind december 2016 naar eind
februari 2017. 
De op tekening vijf vervangende parkeer-
plaatsen in de Koestraat bleken in de prak-
tijk daar niet te passen. Dat verbaasde ons
niets want wij hadden dat zelf al opgemeten
en dat als bezwaar ingebracht. Toch zijn alle
verloren parkeerplaatsen gecompenseerd
doordat naast de nieuwe parkeerplaatsen
de 'langs' parkeerplaatsen zijn omgezet in
'haaks' parkeren.
Doordat men steeds verder in de Paards-
kerhofweg aan de gang is, zijn de  vrije par-
keerplaatsen daar bijna allemaal verdwe-
nen. Een deel van die auto's parkeert nu op
de voormalige parkeerplaats van de vracht-
auto's van de Afvalstoffendienst. Met name
op dinsdagen staat deze nu ook helemaal
vol en het is goed dat het tijdelijk gasstation

opgeruimd is. Echter als straks per 1 december de DMT-loods en de gymzalen gesloopt gaan worden dan moet een
deel van dat terrein langs de rails vrij komen van geparkeerde auto's, zodat de sloopauto's heen en weer kunnen rij-
den. We hebben afgesproken dat die auto's niet in de wijk komen. De sloop zal ongeveer tot eind maart 2017. Andere
auto's zoeken elders hun parkeerplek. Zo is de Park@Ride plaats aan de Parallelweg tegenwoordig soms helemaal vol
en  auto's komen tot ongenoegen van de bewoners de wijk in. De gemeente erkent het probleem en zoekt elders in de
wijk naar een andere tijdelijke plek.
Bij de laatste fase van de aanleg van de Paardskerkhofweg gaat de Edisonstraat bij de Parallelweg en tijdje dicht. Dat
betekent voor het CPO bouwproject een andere aanvoerroute en in die periode zou  de aannemer van het woonomge-
vingsplan niet bezig moeten zijn met de Copernicuslaan, want dan worden delen van de  wijk moeilijk bereikbaar.  ➞

 's Gravesandestraat 13  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl

17



Overige werkzaamheden
In opdracht van de gemeente is een aannemer zo'n twee weken bezig ge-
weest met de trottoirs en de parkeervakken aan de Parallelweg 1-19. De
trottoirs, die waren vernieuwd bij de opknapbeurt van de Parallelweg in het
kader van de aanleg van de Nelson Mandelalaan, rammelden vooral op de
draaicirkels en sloten op andere plaatsen niet goed aan. Door de wortels van

de bomen werden trottoirtegels omhoog gedrukt en de parkeervakken waren hier en daar erg ongelijk. Er zijn heel wat
wortels verwijderd en de trottoirs en parkeervakken zijn weer vlak gemaakt. Voor het vlak maken van de parkeervak-
ken kregen bewoners een brief met het verzoek deze vrij te maken. Op het moment dat deze brief bezorgd werd was
het grootste deel van die vakken al door de werklui gedaan. Zij waren dan ook eerder met het karwei klaar dan in de
brief stond.

Nog steeds rijden auto's en soms zelfs vrachtwagens langs de afzetting aan
het eind van de Parallelweg. Die afzetting zelf met die betonblokken ziet er
ook niet uit. Daarvoor zoeken wij komend jaar  een oplossing. De verwaar-
loosde groenstrookjes bij het kruispunt aan de kant van de Oude Engelense-
weg krijgen nieuwe beplanting.
De werkzaamheden aan de Parallelweg/ Nelson Mandelalaan zijn al een
jaar geleden afgerond. Na een jaar wordt dan het project door de aannemer
aan de gemeente (Realisatie en Beheer Openbare Ruimte) overgedragen.
Wij hebben de gemeente voor de overdracht gewezen op een aantal punten,
die volgens ons  nog verbeterd moesten wor-
den onder andere trottoir Parallelweg, hoog-
tebegrenzer Christiaan Huygensweg, nieuwe
bomen en heggen die het niet goed gedaan
hebben in het afgelopen jaar. Het trottoir van

de Parallelweg is opgeknapt, voor de hoogtebegrenzer is nog steeds geen oplossing.
Er is weer een keer geschoffeld en onderhoud gepleegd aan de heg en grasvelden.
Straks zal toch ook nog het een en ander vervangen moeten worden. Het alternatief
voor de in het plan opgenomen rij bomen langs het spoor hebben we nog steeds niet
ontvangen. Toch is men ook nog ter hoogte van de Celsiusstraat bezig geweest. Er is
een daar een put met terugslagklep geplaatst. Bij de revisie van de rioleringstekening
kwam de gemeente er achter dat Heijmans die niet had uitgevoerd. Dat is nu alsnog
gebeurd.
Het wordt steeds eerder donker en regelmatig melden we lichtmasten die het niet doen
of zijn aangereden. Dat laatste was ook het geval op de Edisonstraat. Deze keer was
het snel verholpen. Soms duurt het wel heel lang eer de lichtmast weer brandt bijvoor-
beeld op het hondenuitrenveld Paardskerkhofweg en voormalige parkeerplaats Over-
pad. Die parkeerplaats zit buiten de regeling straatverlichting en gaat daardoor later uit.
!
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Alfred Heeroma Michael Bögels
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Ook in de herfst en winter wordt er door-
gewerkt in de Boschveldtuin. We gaan
verder met de inrichting en proberen
daarbij de grote lijnen van het ontwerp
van Kracht3 te volgen.

De fruitbomen gaan we binnenkort snoeien zodat we vol-
gend jaar hopelijk echt een goede oogst krijgen. De bak-
ken en perken worden winterklaar gemaakt. De compost-
productie in de 3 nieuwe bakken is in volle gang en als we
houtsnippers van de gemeente krijgen gaan we daarmee
de paadjes vullen.
De komende tijd gaan we de 'oude tuin' nog verder leeg
maken en voor 1 december moet de sporthal naast de tuin
leeg zijn, dus ook het deel dat wij daarin voor opslag ge-

bruiken. Er is een tijdelijke alternatieve opslag. 
We laten ook houten opbergbak/banken maken van Stads-
hout door een meubelmaakster aan de Paardskerkhofweg
(Cirkelhout).
Het in orde maken van de gebruiksovereenkomst voor de
'nieuwe' Boschveldtuin heeft een tijd stil gelegen bij de ge-
meente, maar komt er nu waarschijnlijk toch vlot aan en
dan kunnen we een (winter)feestje gaan organiseren.
En zoals altijd: wees welkom in de tuin. Aanmelden kan via
info@boschveldtuin.nl of op vrijdagmiddag van 15.00 tot
16.30 uur aan de Zernikestraat net achter de BBS, ook als
u (nog) geen groene vingers hebt of weinig tijd.  !

Tekst en foto's: Nicole Pakker



				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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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.



Wereldreis in West
Op zaterdag 17 september was het eindelijk zover; uitvoering van het wijk-
feest in West! Op het wijkfeest waren gedurende de dag ruim 1500 bezoe-
kers. Dat is een mooi aantal. Het weer, locatie, gevarieerd programma, kin-
deractiviteiten, drank en eten hebben ervoor gezorgd dat het meer een festi-
val was geworden dan een wijkfeest! Jong en oud hebben zich vermaakt.

De spetterende optredens van wijkbewoners en bands zijn niemand ontgaan,
deze optredens hebben sfeer gebracht tijdens het wijkfeest. Bijzonder was dat de bezoekers letterlijk een afspiegeling
waren van de wijk, allerlei nationaliteiten kwamen samen tijdens het wijkfeest. Er heerste een ontspannen sfeer, dat zie
je ook terug op foto's.
Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers kijken met een tevreden gevoel terug op het Wijkfeest. Naar aanleiding van
het wijkfeest zijn er veel wijkbewoners die geven aan mee te willen helpen bij een volgend wijkfeest. Dat is een positie-
ve ontwikkeling, want met het wijkfeest willen we bewoners aan elkaar verbinden, ontmoeting tot stand brengen en vrij-
willige inzet in de wijken vergroten. Op deze manier leren buren elkaar beter kennen en zijn ze meer betrokken bij hun
leefbaarheid in de wijk.
De vraag die heel vaak werd gesteld tijdens het wijkfeest door wijkbewoners: “volgend jaar weer? Van mij mogen er
jaarlijks wel twee wijkfeesten worden georganiseerd”. Het projectteam bestaande uit professionals en wijkbewoners
hebben veel tijd geïnvesteerd in de voorbereidingen van het feest. Het resultaat was succesvol, dus dat gaan we in
2017 weer herhalen! 
Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te denken over de Wereldreis in 2017 en/of wil je graag op de dag meehelpen,
meld je dan nu aan bij Benthe van der Vleuten via b.vandervleuten@divers.nl & (06) 55 322 160.  !

Ontbijten bij Burgemeester
Ruim twintig kinderen van
BBS Boschveld namen
woensdagochtend 9 novem-
ber plaats in het Stadhuis van
Den Bosch om samen met
burgemeester Rombouts te
ontbijten. De oude Raadszaal
was passend ingericht voor
het Burgemeestersontbijt.

Geen witbrood met chocola-
devlokken, gestampte muisjes
en hagelslag, of vleeswaren
als salami, paté en ham. Wel 
volkorenbrood en bolletjes
met onder meer (smeer)kaas,
appelstroop en jam. Oftewel
ingrediënten die passen bin-
nen de door Stichting Voe-
dingscentrum Nederland op-
gestelde richtlijnen. De aan-
wezige kinderen vonden het
zichtbaar 'spannend' om op
het Stadhuis te ontbijten.

Ontbijtgedrag
"Het doel van deze gebeurtenis is om het
ontbijtgedrag van basisscholieren het ver-
beteren. Want dat is over het algemeen
bar en boos. Veel scholieren ontbijten on-
gezond of helemaal niet. Ze onderkennen
jammer genoeg het belang van een ge-
zonde start van de dag. Iets wat uiteraard
ook invloed heeft op de concentratie", al-
dus Irene Koster, beleidsmedewerker
jeugd- en gezondheid.

De Week van het Nationaal Schoolontbijt,
waarvan dit de veertiende editie was,
geldt al jaren als het grootste educatieve
ontbijtevenement in Nederland. Ruim
2.700 basisscholen in het hele land doen
dit jaar mee aan het ontbijt, wat neerkomt
op een half miljoen deelnemende basis-
scholieren.  !

Tekst en foto's: Chris Korsten (Brabants Dagblad)
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☎ 06 - 5326 5206

Fatima-zahra@bredebosschescholen.nl


