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De redactie en partners wensen alle lezers van de Buurtkrant Boschveld een
gezond en positief 2017                                     

Foto: Michael Bögels

Winterfeest op 23 december een geslaagd feest. Zie ook pagina 9                 
Foto: Michel Lensen
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Tgy, een optimistische vrouw die er helemaal
voor gaat!

In de rubriek 'Bewoners van Boschveld aan het woord’ dit keer een gesprek
met Tgy Tarekegne, afkomstig uit Ethiopië. Tgy is zes jaar geleden uit vrije
wil naar Nederland gekomen op zoek naar een betere toekomst. Of haar dat
gaat lukken? De tijd zal het leren. Tgy toont in ieder geval een enorme drive
om er een succes van te maken.  

Tgy: "Ik woon nu ongeveer zes jaar hier. Samen met mijn dochter en ex-man
ben ik naar Nederland gekomen. Nee, ik moest niet weg uit mijn land. Ik heb
in Ethiopië sociologie gestudeerd. Daarna ben ik gaan werken bij een bedrijf,
maar dat ging failliet. Het was moeilijk voor mij om ander werk te vinden.
Mijn man wilde graag met mij en onze dochter naar Nederland. Eenmaal
hier heb ik een jaar met mijn dochter in de vrouwenopvang gewoond, dat
kon niet anders vanwege mijn privé-situatie. Daarna heb ik een huis gekre-
gen. Mijn eerste huis in Nederland. Ik vind het wonen in Boschveld heel
leuk, hier voel ik me thuis. In de wijk heb ik veel hulp gekregen met het leren
van de taal, het leren fietsen. Zo af en toe komen mijn buren bij mij gezellig
wat drinken. Boschveld is een fijne buurt voor buitenlanders met een andere
cultuur." 
Tgy, die 33 jaar is, heeft inmiddels twee dochters. Haar immer aanwezige
lach laat een optimistische vrouw zien die er helemaal voor gaat. Vier dagen
per week reist ze met de trein naar Nijmegen voor de eenjarige masteroplei-
ding Sociale Geografie met als specialisatie: globalisation, migration en de-
velopment. Daarvoor werkte ze bij de thuiszorg als schoonmaakster en is
ook nog administratief medewerkster geweest. ➞
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Tgy: "Dat ging allemaal heel goed, maar mijn contracten
werden niet verlengd. Daar heb ik veel verdriet over ge-
had. Ik wil graag werken voor mijn geld, wil niet afhanke-
lijk zijn van een uitkering. Dankzij mijn casemanager ben
ik aan deze opleiding begonnen, de kosten hiervoor wor-
den betaald door de gemeente. Ik ben mijn casemanager
zeer dankbaar." 

"Mijn casemanager weet dat ik graag wil studeren en een
diploma wil halen zodat ik straks kan solliciteren voor een
leuke baan. Ik moet nog tot volgend jaar augustus stude-
ren en dan ben ik klaar." Weer die hartverwarmende lach
op haar gezicht. Wat zou je willen gaan doen? "Ik wil
graag met immigranten gaan werken. Dat is mijn drive. Nu
moet ik heel veel studeren thuis." De opleiding heeft En-
gels als voertaal en dat is zo te horen voor Tgy geen en-
kel probleem. Het is een internationale opleiding, de stu-
denten komen uit Nederland, Spanje, Duitsland, Italië,
Azië, Rusland én een studente uit Ethiopië en dat is Tgy.
Immigration is in deze tijd een heel belangrijk onderwerp,
toch? 

Haar twee kinderen gaan naar de kinderopvang, dat heeft
ze samen met de gemeente geregeld. "Daar ben ik heel
blij mee. In Boschveld is Michel, de wijkwerker, mijn con-
tactpersoon. Hij is supergoed voor me, want soms denk ik
dat ik wat teveel vraag. Wat moet ik doen? Waar moet ik

beginnen? Weet
je, wij Ethiopiërs
houden van
aanpakken, niet
stilzitten. Stude-
ren en werken is
mijn motto. 
Haar hele familie woont nog in Ethiopië. Tgy: "Ik heb drie
zusjes, ik ben de oudste. Het contact met thuis is niet
even gemakkelijk, dit ook vanwege het politieke klimaat.
Meestal heb ik contact via een skypeverbinding en af en
toe heel kort bellen. Mijn ouders leven gelukkig nog. Ze
zijn heel blij voor mij dat ik in Nederland kan studeren,
maar ze zijn ook best bezorgd om mij. Dat is logisch. In
mijn familie is leren belangrijk. Mijn moeder is lerares en
mijn vader was bibliothecaris. Nu is hij gepensioneerd. Ik
zou wel een keertje voor een vakantie terug willen naar
mijn land. Dan moet ik wel gaan sparen en dat is voorlo-
pig niet eenvoudig. Eerst maar eens mijn diploma halen.
Ik ben ook al bezig met het zoeken naar een stageplek
voor drie maanden bij vluchtelingenwerk of bij Oxfam
Novib. O ja, ik wil ook nog mijn Nederlandse taal verbete-
ren." Ze kijkt op haar horloge. "Ik moet weg, naar huis,
naar mijn kinderen én morgen weer met de trein naar Nij-
megen."  !

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

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

3

Pietendisco
Op maandagmiddag 5 de-
cember 2016 was er voor
de schoolkinderen uit
Boschveld een Pietendisco
in de BBS. Deze middag
was georganiseerd door
dames van Boschveld Ac-
tief. 
Twee Pieten dj’s zorgden
voor een heuse discostem-
ming. Dansende kinderen
verkleed als (zwarte) Piet
op de vloer. "Hebben we er
in zin in?", vroeg de dj
hoofdpiet aan de kinderen.
De handjes gingen de lucht
in en de keeltjes open. Sin-
terklaasliedjes in een disco-
ritme! Het is even wennen,
maar de tijden veranderen
en dus ook het Sinterklaas-
feest! !
Tekst: George van der Zande
Foto's: Michael Bögels



Zingen zonder gevoel, dat gaat niet!
Sinds kort is er in de wijk Boschveld een professionele Muziekstudio. Nienke
geeft in haar huiselijke muziekstudio zangles, leert HandPan spelen of intuï-
tief zingen. Ze komt oorspronkelijk uit Amersfoort, maar de liefde lokte haar
naar Den Bosch. Nienke is een muzikaal dier die graag in onze stad haar

succesvolle muziekstudio wil voortzetten. Aan haar enthousiasme en professionaliteit zal het niet liggen.    

Nienke: "Ik had een prima lopende muziekstudio in Amersfoort. Maar ja, toen kwam ik op een vakantie in Ibiza – de
perfecte plek om verliefd te worden – de 'ware' tegen. Het is ook de perfecte plek om verliefd te worden, het was heel
leuk in de hangmat. En nu woon ik hier met mijn vriend en mijn kind. Het is voor mij nog wennen. Een nieuwe omge-
ving, alles moet opnieuw worden opgestart. Ik moet nieuwe mensen leren kennen en dat kost tijd. Den Bosch vind ik
een leuke stad. We wonen vlakbij het centrum, dat is prettig. Intussen heb ik natuurlijk de vermaarde smakelijke Bos-
sche Bol al gegeten. Mijn vriend woont al heel lang in  Den Bosch en vond dit wel een leuke plek om te gaan wonen.
Er wonen hier veel jonge mensen, dat is wel leuk." 

Nienke was eerst internetmarketeer,
maar ontdekte gaandeweg dat ze zin-
gen heel leuk vond. Ze heeft zangles
gevolgd bij een privé-docent. Hoe kwam
je erachter dat je kon zingen, in de bad-
kamer? Met een lach: "Nee, door mee te
zingen met de muziek. Dat vond ik heel
leuk en dat ging ik steeds meer doen: bij
een koor, en bij musicals. Ik heb allerlei
muziekrolletjes gedaan en ik dacht: hé,
ik wil meer met mijn stem doen. Toen
heb ik zangles genomen bij een privé-
docent. Ik heb ook op podia gestaan in
allerlei locaties, in cafeetjes. Dat was
wel leuk om te doen. In het begin zong
ik musical, ben toen overgestapt naar
popmuziek en dance. Met meerdere dj’s
heb ik producties gedaan. Uiteindelijk
ben ik cross-over gegaan, dat is een mix
tussen pop en klassiek. Daar komen die
twee werelden samen. Ik heb een so-
praanstem, maar kan ook wel laag zin-
gen. Mijn optredens staan nu op een
laag pitje, omdat ik de opleiding tot the-
rapeut heb gevolgd." Met trots: "Ik ben
nu een afgestudeerd therapeut. Daar wil
ik ook in groeien."
Waarom doe je therapiekant ernaast?
"Ik kwam er in een vorige relatie achter
dat ik iets in mezelf miste. Ik wilde meer
met mijn gevoel en mijn intuïtie doen. Ik
was bezig met een website voor een
klant die aan Reiki en massage deed. Ik
dacht meteen dat is wat ik zoek. Oké,
het is beslist anders dan een muziekstu-
dio, maar in zekere zin heeft het wel met
elkaar te maken. In zang heb je ook wel
met gevoel te maken. Zang zonder ge-
voel, dat gaat niet. Nu kan ik mensen
dit als combinatie aanbieden. Dichter bij
jezelf en bij je gevoel te komen."

Hoe gaat zo'n muziekles? "Om te beginnen: ik wil mensen
graag leren zingen! Het begint met het inzingen. Op mijn
keyboard ga ik met de leerling inzingoefeningen doen. Ik
gebruik de stemladder om tijdens dat onderdeel de juiste
techniek vinden. Hoe kan ik hoog en laag zingen. Hoe kan
ik de juiste toon zingen, hoe zet ik mijn keel open, hoe
kan ik mijn stem gebruiken. Daar besteed ik in het begin
van de les ruim aandacht aan. Maar het is natuurlijk veel
leuker om een nummer te leren zingen binnen je mogelijk-
heden. Ik zet dan de muziekband op de computer aan en
speel dat af via de boxen. Tijdens het zingen geef ik aan-
wijzingen over de te halen toonhoogten." 
Hoeveel muzieklessen volgt iemand? "In principe ben je
nooit uitgeleerd, maar als de basistechniek onder de knie
wilt krijgen dan ben je wel een jaar verder. Je kunt natuur-
lijk wel een heel eind komen met tien lessen, maar dan zit
de basis nog niet in je systeem. Het moet een soort van
gewoonte worden. Wanneer je gewend bent om te zingen
en je wilt het opfrissen dan is tien lessen mooi meegeno-

men. Maar om de technieken erin te krijgen dat kost wel
even. Er zijn leerlingen die drie jaar bezig zijn, het ligt er
maar net aan hoe leuk je dat vindt en wat je ermee wilt. Ik
hoor wel wanneer iemand potentie heeft om te zingen. De
afgelopen jaren heb ik mensen afgeleverd die in een band
spelen, koorleden opgeleid die solo mogen zingen en
mensen die van het zingen een semi-beroep hebben ge-
maakt."
In Amersfoort had Nienke wekelijks zo'n tien a vijftien leer-
lingen. Hier in het Bossche streeft ze ook naar dat aantal
leerlingen. Op haar twee informatieve websites biedt ze
haar diensten aan. Nienke: "Muziek & therapie vult elkaar
perfect aan! Immers wanneer je zingt met gevoel dan raak
je altijd je persoonlijke processen aan. Het is als ware een
spiegel naar binnen."
Info: www.muziek-studio.nl en www.essentia.site  !

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Project Hart van Boschveld
Op 14 december was in de Verkadefabriek de start van de verkoop van de
eerste 23 woningen van het nieuwbouwproject 'Hart van Boschveld'. De nu
nog leeg ogende vlakte aan de Paardskerkhofweg komt vol te staan met
honderd fraaie, niet al te goedkope, woningen. Dat hier het 'hart' van Bosch-
veld komt zal voor de meeste bewoners van Boschveld nog wel wennen worden. Immers het nogal verouderde win-
kelcentrum oogt meer als het hart van de wijk. Daar is het te doen, daar ga je boodschappen doen.

En dat zal waarschijnlijk niet veel an-
ders worden met de komst van 100 wo-
ningen aan de Paardskerkhofweg en de
Copernicuslaan, zo vlak tegen het Vee-
marktkwartier aan. De woningen aan de
Paardskerkhofweg krijgen een iets
meer industriële sfeer dan de woningen
in het park. Deze zijn geïnspireerd op
de architectuur van Grasso. Er worden
in fases verschillende type huizen ge-
bouwd in verschillende prijsklassen. De
woningen met tuin komen in een centra-
le groene as, ofwel het groene hart van
het project. Het wordt prettig wonen in
Boschveld, volgens de projectontwikke-
laar. Dat zal best, maar de huizen zijn
bepaald niet goedkoop ondanks de lage
rente. De goedkoopste woning kost
257.500 euro v.o.n. en de duurste is
voor 354.000 euro te koop. Oké, daar
heb je dan ook een riante hoekwoning
voor met een fraaie erker aan de voor-
zijde én uitzicht op het groene park. En
wat wil je nog meer wanneer je op zoek
bent naar een nieuwe woning? 
Op woensdag 14 december gingen wij,
van de redactie, naar de Verkadefabriek
voor de start van de verkoop van de
eerste 23 woningen. We werden vrien-
delijk ontvangen door medewerkers van
makelaar Boumij. Alleen ontbrak er een
kopje koffie of thee en dat staat wel zo
gastvrij. Jammer, gemiste kans. De be-
langstelling was groot. Het waren wel
overwegend jonge mensen die nieuws-
gierig en geïnteresseerd waren in het project. Of er ook mensen uit Boschveld interesse hadden was niet duidelijk. We

spraken wel een man die vroeger in de wijk had
gewoond en misschien wel weer terug wilde
naar wat eens zijn roots was. Hij vond de hui-
zen heel fraai, maar niet goedkoop. Nog maar
eens heel goed over nadenken. 
Van projectontwikkelaar Cees Robbemondt
hoorden we dat Boschveldbewoners per brief
als eerste zijn geïnformeerd over de start van
de verkoop. En als kandidaten woonachting in
Boschveld een positief financieel advies kun-
nen laten zien, wordt met de toewijzing van de
woningen met hen rekening gehouden. En dat
laatste zal voor de meeste bewoners uit Bosch-
veld vermoedelijk niet meevallen gezien de
koopprijs voor een woning. Bij een aantal be-
langstellenden was namelijk nogal verbazing
over de hoogte van de verkoopprijzen. Volgens
hen waren de huizen in korte tijd behoorlijk in
prijs gestegen. Sommigen beweerden dat ze
maar liefst met 10.000 euro waren gestegen.
Projectontwikkelaar Cees Robbemondt heeft
een diplomatiek antwoord: "De verkoopprijzen

van de woningen zijn marktconform vastgesteld."  

Aangezien de vraag kennelijk groot is, zal makelaar Bou-
mij zich geen zorgen hoeven te maken. Er haakten be-
langstellenden teleurgesteld af, te duur voor ons. Maar
daarentegen waren er ook veel geïnteresseerden, over-
wegend jonge mensen, die wel een inschrijvingsformulier
invulden in de hoop straks de nieuwe bewoners in het
Hart van Boschveld te worden. Cees Robbemondt: "Alle
23 woningen van het eerste cluster zijn thans onder optie,

met veel reservekandidaten achter de hand. We verwach-
ten dat de verkoop vlot zal verlopen en start verkoop van
het volgende cluster (20 woningen) zal niet lang op zich
laten wachten."
En zo lijkt het project nu al geslaagd ondanks de pittige
verkoopprijzen!  !

Tekst: George van der Zande
Foto's: Michael Bögels, van Wanrooij

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Presentatie boekje Held van Boschveld en
Nieuwjaarsinloop Copernikkel op vrijdag 13

januari
Copernikkel en de bewonersgroepen die
daar thuis zijn, hebben een prima jaar
achter de rug. Een goede reden om
daar stil bij te staan en meteen even
vooruit te kijken naar 2017. Dat gebeurt
tijdens de nieuwjaarsinloop op vrijdag 13 januari om 15.30
uur in het pand van Copernikkel, aan de Copernicuslaan
in het winkelcentrum van Boschveld. Met een glaasje, een
kopje thee of koffie en een hapje. Een mooie gelegenheid
om bij te praten, plannen te maken en andere bewoners
te leren kennen. De Boschveldband luistert de middag op
met fraaie wereldmuziek. 

Op de nieuwjaarsinloop presenteert Copernikkel een
boekje over de tweedaagse muziek en theaterroute die
Boschveld 29 en 30 september op zijn kop zette. De voor-
stelling waarin bewoners, hun verhalen en hun activiteiten
de hoofdrol speelden, was een groot succes. De reacties
waren meer dan lovend. Zo'n vierhonderd bezoekers kwa-
men op het spektakel af. 

Voor iedereen
Held van Boschveld was een bijzondere voorstelling
waaraan honderd bewoners en mensen van buitenaf
meewerkten. Een gebeurtenis om te herinneren. Daarom
is er onder dezelfde titel een boekje over de muziek- en
theaterroute gemaakt. Met voor en achter de schermen
een kijkje in de keuken. Lekker leesbaar, in een fraai jasje
en met pakkende foto's. Op 13 januari ligt het boekje voor
iedereen op tafel.

Het glas heffen
Ook andere bewonersgroepen timmerden in 2016 flink
aan de weg. De Klussendienst en de Reparatiestraat
waarin bewoners voor andere bewoners hun handige
handen uit de mouwen staken, de Boschveldband die re-
gelmatig in de wijk optrad, de Boschveldtuin die weer
groeide en bloeide en begin 2016 verhuisde. De Bosch-
veldWereldkeuken die de internationale keuken ook dit
jaar op de kaart zette, de Buurtvrouwen die bewoners
thuis bezochten en de mensen van De Vrije PC die com-
puters herstelden, les gaven en computers weggaven aan
bewoners die ze hard nodig hadden. De Fietswerkplaats
niet te vergeten waar bewoners fietsen repareerden voor
zichzelf en anderen en de NaaiMeetup waar vrouwen de
mooiste kleding maakten. Copernikkel werd in 2016 een
coöperatie en de BoschveldWereldkeuken en de Klussen-
dienst brachten ieder een mooie folder uit. Daar heffen we
op 13 januari graag het glas op.

Iedereen is van harte welkom op de nieuwjaarsinloop van
Copernikkel op vrijdag 13 januari. De inloop begint om
15.30 uur aan de Copernicuslaan 308. Loop even binnen.
!

Tekst: Wieke Wijnen

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Verandering niet altijd een verbetering
Het laatste Collegebezoek aan de wijk is al weer 5 jaar
geleden. Het laatste bestuurlijk overleg is van september
2013. Aan dat bestuurlijk overleg nemen deel de wethou-
der, de verantwoordelijke projectleider, wijkmanager van
de gemeente, van de zijde van de corporaties de directeu-
ren en hun projectleiders en leden van het Onafhankelijk
Buurtplatform Boschveld.
Terugkerende thema's van die gesprekken zijn: voortgang
projecten (die zijn in de afgelopen 15 jaar in tijd nogal
eens opgeschoven of gewijzigd), toewijzing van de wonin-
gen en voortgaande digitalisering van de maatschappij
waardoor een groot deel van Boschveld niet bereikt wordt.
Ook de  soms moeilijk leesbare schriftelijke informatie
wordt niet altijd gelezen.
Een van de conclusies ten aanzien van dat laatste was
dat er meer mondelinge informatie gegeven moest wor-
den en dat alles eraan gedaan moest worden om de
Buurtkrant te behouden en niet te laten vervangen door
digitale informatie. De Buurtkrant bestaat gelukkig nog
steeds dank zij een zeer aanzienlijke steun van de ge-
meente en die is ook voor dit jaar weer verleend.
Nogal wat bewoners moesten de afgelopen maand de
parkeervergunning aanvragen voor hun auto. Dat is een
hele klus als je geen computer hebt. Bewoners die vol-
gens de begroting 2017 voor hulp daarbij op het Wijkplein
terecht konden, maakten daarvoor meerdere keren ver-
geefs een afspraak. Er kon niet ingelogd worden in het
systeem om zo een acceptgirokaart voor betaling te krij-
gen. Dus men moest toch tenslotte naar het stadskantoor
voor een afspraak.
Dat is volgens ons niet in overeenstemming met wat er
staat in de begroting 2017: Snelheid en voortgang van di-
gitalisering van (overheids)dienstverlening blijft belangrijk
en daar willen we ook op in blijven zetten maar de men-
sen 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. "

Een andere verandering is de gekozen richting in het Be-
leidsplan Openbare Ruimte. Dat is eigenlijk al in 2016 be-
gonnen met een nieuwe manier van aanbesteden. Onze
ervaring van het afgelopen jaar is dat we daar aardig mee
achteruit gegaan zijn. Die beleidsambtenaren/ managers
spreken vanachter hun bureau/ computer over niveau B
met uitgangspunten van zoveel onkruid per vierkante me-
ter enzovoort. Nu het onderhoud van het groen en andere
zaken als opruimen bladeren, onkruidbestrijding gebeurt
veel slechter dan voorgaande jaren. Of dat nu aan de uit-
gangspunten van het beleid ligt of aan de uitvoering is
voor ons niet te achterhalen. Wij constateren dat wij naar
niveau C of zelfs D zijn afgezakt en dat is in een wijk waar
veel gebeurt op het gebied van sloop en bouwen geen
goede zaak.  !
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels



Groen en Spelen
Bomen, groen en inrichting openbare ruimte
Een kleine greep van de plekken waarmee de werkgroep Groen en Spelen
zich de afgelopen en ook de komende tijd bezig houdt om Boschveld mooi
te laten blijven en mooier te maken:

◈ Paardskerkhofweg
In overleg met de gemeente hebben we ons voor de be-
reikbaarheid van de bedrijven en van de ingang van het
hondenuitrenveld hard gemaakt. Fase 1 aan de kant van
het Veemarktkwartier is klaar. We proberen hier meteen
een parkeerregeling te laten instellen om parkeeroverlast
te voorkomen en een 30 km-zone voor de veiligheid. Fase
2 en 3 van het werk aan de weg aan de kant van de Edi-
sonstraat zullen nog tot eind februari 2017 duren. De aan-
nemer is nu vooral bezig met de aansluiting van de riole-
ring op de Zernikestraat.

◈ Overleg openbare ruimte, bomen en groen
Op 16 december hebben we het 6-wekelijks overleg met
de gemeente gehad over een heleboel zaken in de open-
bare ruimte in onze wijk. Het ging onder andere
over de nog immer ontbrekende bomenvisie voor
de wijk, over de aanplant aan de Parallelweg,
omleidingsroutes en bouwverkeer en over ver-
plaatsing van het hondenuitrenveld.

◈ Vervanging en aanplant gemeentelijk
groen
De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan
met de bestelling en (voorbereiding van) aan-
plant van nieuwe bomen en struiken; Op een
aantal plekken in de wijk (zoals kruising Parallel-
weg - Oude Engelenseweg) zijn al struiken ge-
plant. Ook zijn al een aantal boomvakken ge-
maakt zoals in de Copernicuslaan en iets te
voorbarig in de Van Musschenbroekstraat, want
of daar een boom komt is nog niet zeker. Ko-
mend voorjaar zal het planten doorgaan.
Voor de pleintjes aan de ’s-Gravesandestraat,
Van Musschenbroekstraat en de Buys Ballotweg
heeft de gemeente plannetjes voor herinrichting
met nieuwe andere soorten bomen gemaakt. Wij
pleiten ervoor dat ook meteen het pleintje aan de
Fahrenheitstraat aangepast wordt, want dat hoort
bij dezelfde structuur van de drie vierkante pleinen. Er
komt geen informatieavond meer over de pleintjes, maar
de aanwonenden hebben eind december een brief ont-
vangen met kaartjes. Tot 16 januari kan men persoonlijk
reageren. Vanuit de werkgroep zullen wij ook reageren. 

◈ Papiercontainers
Boschveld krijgt komend voorjaar ondergrondse papier-
containers. Als werkgroep hebben wij samen met een
aantal bewoners, die zich hiervoor hadden aangemeld in
het Boschveldoverleg, overleg gehad over de voorstellen

van de gemeente voor de plekken van de containers. Er
komen er 7 waarvan nu ook 2 in het Veemarktkwartier. Wij
zijn tevreden over de samen afgesproken locaties. Deze
worden in januari ingetekend, gecheckt of er geen leidin-
gen liggen en dan wordt er geprikt of er echt niets in de
bodem aanwezig is. Als alles volgens plan verloopt zullen
de containers in maart geplaatst worden en wordt het sys-
teem ingevoerd. Bij de grondgebonden eengezinswonin-
gen blijft het systeem met de papierkliko's met de blauwe
deksels en deze zullen gewoon maandelijks geleegd wor-
den (ook al staat dat misschien nog niet zo op de afvalka-
lender van de gemeente).

◈ Sloop sporthallen en DMT-loods tussen Paards-
kerkhofweg - Copernicuslaan
De sloop is in volle gang, de asbestplaten aan de buiten-
kant zijn verwijderd en dit wordt verder van binnenuit
voortgezet om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.
De aanwonenden hebben een brief gekregen waarin ook
een contactpersoon staat voor eventule geluidsklachten of
vragen. De bomen langs de aan- en uitrijroute van de
sloopwagens zijn met betonblokken beschermd.

◈ Blok Kamerlingh Onnesstraat - Ampèrestraat -
Lorentzstraat - Copernicuslaan
Onze vraag aan de bomendeskundige van de gemeente
over de overlevingskansen van de twee bestaande hoge
bomen is nog niet beantwoord. BrabantWonen heeft wel
de vier nieuwe, helaas erg dunne, bomen op het plein ge-
plant.
De komende tijd wordt het plan voor de bestrating en de
beplanting uitgevoerd te beginnen bij de Kamerlingh On-
nesstraat vanaf 9 januari. Wij hebben een aantal verbete-
ringen voorgesteld. De vijf straten zullen in fasen afgeslo-
ten worden. De omwonenden hebben hierover een brief
ontvangen.

De werkgroep is blij met de versterking met Selma Krom-
hout, tevens nieuw bestuurslid van het OBB. We zijn ech-
ter nog steeds op zoek naar extra mensen. Meld je bij
Kees Heemskerk of Nicole Pakker als je het leuk vindt om
je bezig te houden met de openbare ruimte en het groen
in Boschveld.  !

Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Alfred Heeroma
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  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 Een nieuw jaar met

nieuwe gezichten
Het lijkt vaste prik te worden dat er
bij elke jaarwisseling collega's af-
scheid (moeten) nemen en nieuwe
erbij komen. Meerdere redenen
zijn hiervoor aan te wijzen. In de
meeste gevallen zijn opgelegde
bezuinigingen wel een bepalende
factor. Maar soms kiezen collega's
er ook zelf voor om een andere
weg in te slaan in hun werkzame
leven. Dit zijn de wisselingen in het
buurtteam:

• Annet Engel, consulent van
MEE, heeft zelf besloten om ont-
slag te nemen en een hele nieuwe
uitdaging aan te gaan bij een an-
dere werkgever. Helaas heeft het
bestuur van MEE besloten om
voor haar geen vervanger te zoe-
ken naast Tessa Tomasini, de
overgebleven consulent van MEE
in het buurtteam Boschveld / Deu-
teren.
• Nassima El Mathari, maat-
schappelijk werker bij Juvans,
heeft geen contractverlenging ge-
kregen bij Juvans. Nassima wordt
opgevolgd door Laurette Pinxt.
Laurette zal zich in de Buurtkrant
van februari  zelf voorstellen.
•  Veerle Slosse, mantelzorg con-
sulent  bij Divers, heeft helaas
geen contractverlenging gekregen
omdat dit dan een vast contract
had moeten worden. Gezien de
onzekerheid over financiering op
de langere termijn konden niet alle
mantelzorg consulenten een vast
contract krijgen. Claudia ten Hove,
een goede bekende in Boschveld,
gaat haar taken overnemen in
West. Claudia is nu haar taken bij
Meer met Elkaar in West aan het
overdragen. Claudia zal eveneens
in de Buurtkrant van februari  zich
zelf verder voorstellen.
•  Brahim Settout, wijkwerker bij
Divers, gaat weer weg uit Bosch-
veld. Hij gaat weer volledig in
Schutskamp / Kruiskamp werken.
Brahim had als wijkwerker in
Boschveld geen uitvoerende ta-
ken. Hij nam vooral deel aan
meerdere overleggen vanuit het
buurtteam Boschveld / Deuteren.
Zijn taken zullen verdeeld worden
onder  de overige buurtteamleden.

Alle collega's die ons verlaten heel
veel succes in hun verdere loop-
baan en een hartelijk welkom voor
de nieuwe collega's in het buurt-
team Boschveld / Deuteren.  !

Tekst: Wim Smeets

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
Juvans
Divers Vrijwillige
Thuishulp (VTH)

Maaike de Ruijter

Tessa Tomasini

Maandag

Dinsdag
Laurette Pinxt/ Yuri Beset
Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings

Woensdag
Donderdag

09.00 - 10.30

13.00 - 15.00
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

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

Wim van de Wiel Donderdag 11.00 - 12.00



Ook Winterfeest Boschveld een succes
Het Zomerfeest van 9 juli jongstleden smaakte naar meer bij de da-
mes van Boschveld Actief. Na de zomervakantie pakten zij de hand-
schoen weer op en begonnen met het organiseren van een Winter-
feest voor Boschveld.
Bijna een half jaar na het drukbezochte Zomerfeest, stond nu een
nieuw buurtfeest op het programma. Op vrijdag 23 december konden
alle Boschvelders samen de winter (en de vakantie) inluiden.

Met talloze sponsors kon Boschveld Actief er weer een groots pro-
gramma van maken. Twee pannakooien, het BBS-wijktheater, een DJ,
rupsattractie voor de kleintjes en warme vuren vulden de wijkspeel-
plaats van BBS Boschveld. Maar de grootste aandachttrekkers waren
toch wel de schaatsbaan en de slee-glijbaan. Samen met de rups wa-
ren dit de meest populaire onderdelen van het feest.

Ook de hapjes vonden gretig aftrek. De dames hadden weer hun best
gedaan in de keuken waardoor men voor een klein prijsje allerlei lek-
kers kon krijgen. Appelbeignets, warme broodjes en soep waren te
koop. Naast de suikerspinnen en poffertjes die ook hun eigen kramen
hadden. Een heuse Elza (uit de Disneyfilm Frozen) zorgde voor blije
gezichtjes, die toch al schitterend geschminkt waren door een vrijwilli-
ger.  En om de hele organisatie heen kon men ook een rondje lopen
langs diverse kramen waar je allerlei leuke dingen kon kopen.

Met zo'n 150 tot 200 bezoekers zijn we ook deze keer weer ontzettend
tevreden met de opkomst. Het was een drukke, maar wederom suc-
cesvolle en gezellige dag.

Het Winterfeest was nog niet geweest, of het gesprek ging alweer over
het komende Zomerfeest, met weer een heel nieuw thema. Dus we
hopen ook dan weer een hoop mensen te mogen verwelkomen!
We willen iedereen bedanken voor hun hulp en voor hun komst. Door
jullie was het weer een groot feest.
Zoek Boschveld Actief ook op Facebook, voor meer foto's en info over
andere activiteiten.  !

Tekst en foto's: Michel Lensen, Namens Boschveld Actief / Divers
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Wijkplein, buurtteam, sociaal wijkteam; bij wie kunt u waarvoor te-
recht!

Het Wijkplein is waarschijnlijk het meest bekend bij u. In
het Wijkplein kunt u terecht met vragen over wonen, zorg,
welzijn en inkomen. Maar ook voor mantelzorg, vrijwilli-
gerswerk en activiteiten in uw buurt.  U wordt ontvangen
en geholpen door deskundige vrijwilligers. De vrijwilliger
beantwoordt uw vragen en kan u ondersteunen. Bijvoor-
beeld met het lezen van officiële brieven, het invullen van
formulieren, digitale aanvragen of telefonische contacten
met instanties. Mocht de vrijwilliger er samen met u niet
uitkomen dan is er altijd de ondersteuning van de filiaal-
houder van het wijkplein. Zo nodig wordt u doorverwezen
naar de spreekuurhouders. In het Wijkplein zijn er spreek-
uren van WMO consulent, sociaal raadslieden gemeente,
maatschappelijk werkers Juvans, consulent van MEE, de
vrijwillige thuishulp (VTH) en mantelzorgconsulent Divers
en de wijkbeheerder BrabantWonen. De wijkwerkers van
Divers zijn rechtstreeks, per mail of per mobiel nummer de
hele week door te bereiken.

Het buurtteam breed welzijn is misschien wat minder be-
kend bij u. Het buurtteam is samengesteld uit medewer-
kers van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverle-
ning, MEE regio 's-Hertogenbosch en Welzijn Divers. Het
team biedt basisondersteuning in de buurt. U kunt met al-
lerlei vragen terecht bij het buurtteam. Bijvoorbeeld met
vragen op het gebied van relaties, financiën, gezondheid
of bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar
ook als u iets wilt organiseren in de buurt samen met an-
dere bewoners, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk
of vragen heeft over mantelzorg. Samen met u kijkt de
medewerker van het buurtteam wat er nodig is en wie u
daarbij kan ondersteunen. Wij werken daarbij ook nauw

samen met andere organisaties in de buurt, zoals de
GGD, de basisschool  of het sociaal wijkteam (SWT).
Het buurtteam kunt u gemakkelijk bereiken via het wijk-
plein.

Het sociaal wijkteam (SWT) komt in beeld als er sprake
is van meerdere problemen op verschillende leefgebie-
den.  Het SWT is samengesteld uit hulpverleners met ver-
schillende achtergronden. Ze hebben ruime ervaring op
het gebied van jeugd, maatschappelijk werk, geestelijke
gezondheid, ouderen of mensen met een beperking.
Waarschijnlijk vraagt u eerst hulp op een vertrouwde plek
dichtbij huis, als er meerdere problemen tegelijkertijd spe-
len in uw leven. Bij uw huisarts, op school of het kindcen-
trum, een Wijkplein of buurtteam. Soms kunnen de men-
sen hier u al voldoende helpen. Maar helaas niet altijd.
Deze mensen brengen u dan in contact met het SWT in
de buurt. Een medewerker van het SWT luistert naar uw
verhaal. U geeft aan wat de problemen zijn waar u tegen
aanloopt. De medewerker maakt samen met u een plan
en voert dit ook samen uit. In het plan wordt ook extra
aandacht besteed aan wat u zelf kunt doen en regelen en
waarvoor u mensen uit uw directe netwerk kunt inschake-
len. Tussendoor bespreekt u steeds hoe het gaat. De me-
dewerker van het SWT voert regie op de ondersteuning
en haalt er andere professionele hulp bij als dit nodig is.
Meestal brengt iemand anders u in contact met een SWT.
De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale wijk-
teams. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met  de
gemeente, tel. 073 - 615 5155.  !

Tekst: Wim Smeets



Toekomstige werkzaamheden in 2017
De werkzaamheden aan het CPO-project, de Paardskerkhofweg en de
sloop van de DMT-loods lopen nog een tijd door en ook het woonomge-
vingsplan start vanaf de Kamerlingh Onnesstraat. Daarnaast gaat ook het

renovatieproject van de woningen aan de Copernicuslaan 105-183 na enige
vertraging van start.
Kunnen we nog meer werkzaamheden in 2017 verwachten ? Hieronder een prognose waarbij de start sterk afhanke-
lijk is van het werken van de mensen bij gemeente en corporaties.

Bouwrijp maken van het Hart van Boschveld
Als de sloop van de DMT-loods en de gymzalen in
maart gereed is, worden er hekken geplaatst om de
achterliggende bestaande bouw te beschermen. Ver-
volgens wordt op bepaalde plekken de verontreinigde
grond weggehaald en afgevoerd. Op de vrijkomende
plek wordt tijdelijk gras ingezaaid. De kuil die overge-
bleven is van de sloop van PK14 wordt opgevuld en
het hondenuitrenveld wordt verplaatst naar de 'oude'
plek die overigens kleiner van omvang is. 
Dan is het terrein gereed voor de eerste 2 blokken
koopwoningen (44). 
De omgevingsvergunning zal aangevraagd worden
rond februari 2017 en in die periode is er ook een in-
formatieavond van gemeente en van Wanrooij. Het
gaat dan vooral over de planning van de bouw van
deze woningen, de route van het bouwverkeer enzo-
voort. Voorlopig gaan we ervan uit dat met de bouw
van de woningen gestart gaat worden na de bouwvak-
vakantie.

Vlek 3 plek voormalige basisschool
Met dit plan zijn gemeente en BrabantWonen al een paar jaar bezig. Inhoud
van het plan zijn 37 gestapelde huurwoningen van BrabantWonen en 12
grondgebonden koopwoningen waarvan de zeven woningen aan de Celsius-
straat sociale koopwoningen zijn. Ook hier is de bouwer / projectontwikkelaar
van Wanrooij. Ook bij deze (koop)woningen hebben bewoners uit Boschveld
voorrang. De voorrang bij die koopwoningen heeft weinig inhoud voor de
meeste Boschvelders als de prijzen van die woningen ook sterk gaan stijgen,
veel meer dan de gemiddelde prijsstijging in Nederland zoals dat gebeurd is
bij de woningen in het Hart van Boschveld.
Dit plan heeft door verschillende oorzaken nogal vertraging opgelopen: po-
ging om in dit gebied de supermarkt op te nemen (was stedenbouwkundig
geen goede oplossing), geluidsoverlast van Parousiakerk na nieuwbouw,
plan van BrabantWonen wat betreft aantal woningen en variatie daarin, en
dan nu de al lang bestaande oude riolering.

Toch is het de bedoeling dit plan in het eerste kwartaal 2017 ter inzage te leggen en daarover een informatieavond te
houden. Als alles deze keer goed verloopt zou sloop oude gebouwen en start nieuwbouw nog dit jaar kunnen plaats
vinden. 

Bestaande woningen
De woningen van BrabantWonen aan de Copernicuslaan 105-183 stonden voor 2016 in de planning. Dat gaat nu ge-
beuren. 
De twee blokken woningen Marconistraat 28-74 staan voor dit jaar in de planning om gerenoveerd te worden. Voor de
woningen Marconistraat 4 t/m 26, die gesloopt gaan worden, is de BewonersVerhuisRegeling (BVR) vlak voor Kerstmis
vastgesteld. De betreffende bewoners kunnen nu
met urgentie gaan verhuizen. Sommigen van hen
willen in de wijk blijven wonen en wachten op de
nieuwbouw van Vlek 3.
De 91 woningen van Zayaz (Vlek 17 twee blokken
achter de pas opgeleverde nieuwbouw van Brabant-
Wonen) krijgen vanaf dit voorjaar een beperkte on-
derhoudsbeurt.

Winkelcentrum
Na het bericht dat de supermarkt aan de Coperni-
cuslaan niet doorging, is het een hele tijd stil ge-
weest, ook al hebben wij aangedrongen om overleg.
Nu is toegezegd dat in februari het overleg gaat
starten. In dat overleg is er aandacht voor branche-
ring, uitstraling van het gebouw en opknappen van
de openbare ruimte van het van Coehoornplein. Aan
dat overleg nemen deel, winkeliers(vereniging), be-
woners van het winkelbok en het OBB. !

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Alfred Heeroma
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2016 is een succesvol jaar geweest voor de wijktuin. De Boschveldtuin heeft
nu een permanente, beter toegankelijke plek gekregen in het nieuw te ontwikkelen groene hart van de wijk. We blik-
ken terug:

◈ Begin maart 2016 heeft de gemeente de locatie tuinklaar gemaakt: een put verwijderd, 50 cm goede tuingrond
aangebracht, het hek met 2 poorten en de haag rondom geplaatst.

◈ In het NL-doet-weekend in maart 2016 hebben we met
hulp van een flinke groep studenten van het Koning Willem
1 college, veel vrijwilligers uit de wijk en andere belangstel-
lenden de tuin in twee dagen voor een belangrijk deel inge-
richt en verplaatst. De gemeente heeft ons gesteund door
een hele dag een shovel met machinist voor de verplaatsing
van alle fruitbomen en bakken beschikbaar te stellen; Land-
schapsontwerpbureau Kracht3 heeft ons gratis geholpen
met bestraten.

◈  Tijdens de Burendag in september 2016 hebben we een
klusdag georganiseerd en onder andere een nieuwe toe-
gangspoort gemaakt en nog veel planten en struiken ver-
huisd.

◈ Binnenkort gaan we (eindelijk) de nieuwe gebruiksover-
eenkomst met de gemeente ondertekenen, waarin we na
veel onderling overleg en aanpassingen alle afspraken over
de tuin juridisch vastleggen.

◈ De oude Boschveldtuin was begin december helaas opeens plat geschoven door een aannemer in opdracht van
de gemeente, terwijl er nog veel planten en een aantal bakken stonden, maar daarvoor hebben we een schadevergoe-
ding ontvangen.

◈ Er is goed contact met ambtenaren, raadsleden en wethouder. Sinds de Stadslandbouwdag 2015 hebben we in
onze stad een actief netwerk van groene buurtinitiatieven en er is ook veel belangstelling van studentenprojecten van
onder andere HAS, Avans en WUR (Wageningen Universiteit en Research).

◈ Er is beter contact met de BBS (school, kinderdagverblijf, buurthuis en Divers). De schoolkinderen en peuters heb-
ben vier kweekbakken in eigen beheer. Komend jaar willen we samen (kinder)activiteiten organiseren.

◈ De groep betrokken wijkbewoners is gegroeid. We hebben nu circa 55 deelnemers die minder of meer actief zijn in
de tuin en de kerngroep is versterkt tot negen personen. Ook hebben we een groep tuiniers uit de wijk het Zand ‘ge-
adopteerd’, die hun tijdelijke wijktuin aan de Boschveldweg moesten verlaten voor bouwwerkzaamheden en zijn toe-
komstige bewoners van BWWB actief geworden in onze tuingroep. We proberen de groep ook in 2017 nog uit te brei-
den, zodat we de grote en kleine werkzaamheden wat verder kunnen verdelen.

◈ We zijn bezig met het verder
actualiseren van onze vernieuwde
website www.boschveldtuin.nl en
we verzenden wekelijks een tuin-
mail aan onze deelnemers.

◈ We hebben een berg houtsnip-
pers ontvangen waarmee we de
paadjes in de tuin hebben afge-
maakt.

◈ We hebben van het Oranje
Fonds de toegezegde bijdrage voor
de verhuizing ontvangen waarmee
we onder andere opberg-bankbak-
ken van stadshout hebben laten
maken, die binnenkort een plek in
de tuin krijgen.
Om het succesvolle jaar goed af te
sluiten hebben we 17 december
een gezellig midwinterfeestje ge-
vierd. In het voorjaar gaan we nog
een 'officiële' openingsactiviteit or-
ganiseren. We hopen op een groen
en vruchtbaar nieuw jaar!  !

Tekst en foto's: Nicole Pakker
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Werkzaamheden in de wijk
In het artikel van Groen en Spelen worden sommige werkzaamheden al
aangestipt  Deze werkzaamheden worden hier niet verder behandeld. Het
laatste stukje Paardskerkhofweg bij de Edisonstraat zal tijdelijk tot omleidin-
gen leiden. Hetzelfde geldt voor herinrichting openbare ruimte rond Vlekken

18 en 19. De Kamerlingh Onnesstraat gaat dan vanaf 9 januari bijna een maand dicht.

Herinrichting rond Vlekken 18 en 19 
Hopelijk hebben alle bewoners rond dit
plan deze keer de brief van 20 december
2016 ontvangen. In de Kamerlingh On-
nesstraat  wordt gestart op 9 januari en
dat loopt door tot en met 3 februari. De
Ampèrestraat is fase 2 en loopt van 30
januari tot eind februari. Vervolgens de
Voltastraat, Lorentzstraat en tenslotte tot
eind mei de Copernicuslaan.
Op de inloopavond van 18 oktober zijn
een aantal vragen gesteld en opmerkin-
gen gemaakt. De afdeling Openbare
Ruimte en Verkeer denkt dat met de
voorgestelde aanpassing op de hoek van
de Copernicuslaan en Kamerlingh On-
nesstraat (inritcontructie) de snelheid van
het doorgaand verkeer in de Copernicus-
laan verlaagd wordt en de voorrangssitu-
atie wordt volgens hen daardoor ook dui-
delijker. Er werd ook de vrees geuit dat
het niet aanleggen van drempels zou lei-
den tot veel te hard rijden op de Coperni-
cuslaan, wat gevaarlijk is voor de kinde-
ren die naar school gaan. De huidige
drempels zijn aangelegd in verband met
klachten uit het verleden. De ambtenaren
denken dat er in de toekomst niet struc-
tureel te hard zal worden gereden, omdat
de Copernicuslaan in het nieuwe ont-
werp meer de uitstraling van een 30 km/
u weg zal krijgen. Als enkele weken na
realisatie nieuwe klachten over snelheid
zijn, dan wordt er een snelheidsonder-
zoek gehouden. Als uit dat onderzoek
blijkt dat de snelheid structureel te hoog is, dan worden alsnog drempels aangelegd. De parkeerplaatsen in dat gedeel-
te van de Kamerlingh Onnesstraat verdwijnen, omdat dit onderdeel is van het ontwerp dat uitgaat van de laangedach-
te. Ons argument en dat van bewoners dat verderop in de straat de parkeerplaatsen blijven, zodat het maar een half
laantje wordt, vindt geen genade in de ogen van de ontwerper. Die heeft overigens nog geen antwoord gegeven op de
vraag of er te hoogte van Copernicuslaan bij de voetbalkooi geen hekje kan komen. Dat is veiliger voor de kinderen die
naar school gaan en weert scooters die dat paadje gebruiken.

Overige werkzaamheden
De bouw van het CPO-project vordert minder snel als gedacht. Soms zie je niemand op het werk. Degenen, die de
wanden moeten lijmen zijn afhankelijk van het weer. Als deze Buurtkrant verschijnt liggen er hopelijk bij meer blokken

de vloeren van de 1e verdieping 

Straks zullen de werkers en de aan-
voer van materiaal tijdelijk niet vanaf
de Paardskerkhofweg kunnen plaats-
vinden, maar zal dat moeten gebeuren
vanuit de Edisonstraat. 
Op verschillende plaatsen in de wijk
(Copernicuslaan en Marconistraat) is
Enexis bezig geweest met gaten gra-
ven en leidingen afsluiten. Dat hing
samen met de sloop van de DMT-
loods en de gymzalen. Het gevolg is
dat de lichtmasten op het parkeerplein
achter de Marconistraat het nu alle-
maal niet doen. Wij hebben ook de
lichtmasten op het Park & Ride terrein
gemeld als niet brandend (6 van de 8).
De twee lichtmasten die het wel doen
branden dag en nacht. We zijn be-
nieuwd hoe lang het duurt eer dit ge-
maakt is. ➞ 

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

                             E-mail: info@obboschveld.nl
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Op het Voltaplein en het Lorentzplein is op verschillende speelplekken nieuw
kunstgras aangebracht. We hopen dat die de festiviteiten van oud en nieuw
ongeschonden zijn doorgekomen.

Als de gesprekken op de bewoners-
avonden vlak voor Kerstmis goed verlo-
pen zijn, dan starten in januari ook de
werkzaamheden aan de flats van Coper-
nicuslaan 105 -183. Dat heeft wat maan-
den vertraging opgelopen omdat de af-
spraken naar het oordeel van de bewo-
ners in het verleden niet goed waren
vastgelegd. In dat blok staan heel wat
woningen leeg (8). Dat is mede veroor-
zaakt door verhuizing van een aantal
gezinnen naar de nieuwbouw. Die
mochten volgens een afspraak met Bra-
bantWonen op het grasveld binnen de
hekken hun overtollige huisraad lozen.
Dat hebben de mannen van de Weener-
groep aan den lijve ondervonden. Zij
konden soms 's morgens het terrein niet
op omdat andere mensen hun grof vuil
voor die hekken hadden gestort. Zij zijn
drie dagen bezig geweest om met hun
wagentje alles op te laden en af te voe-
ren. In die drie dagen is er meer opge-
haald dan in het afgelopen jaar tijdens
de twee keer  Boschveld Boent. Dat was

geen goede regeling / afspraak en mensen met ervaring hadden kunnen voorspellen dat het zo zou lopen.  !
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Gemeente, Michael Bögels, Nicole Pakker
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Kunst in de wijk
Er wonen en werken heel wat kunstenaars in onze wijk Boschveld. Deze menging van wonen en werken is juist een
van de charmes van Boschveld. We hadden nog maar kort geleden de Held van Boschveld. Alleen het wijktheater wil
niet zo goed van de grond komen bij gebrek van optredende mensen en kinderen uit de wijk. Met de sloop van de
DMT-loods verdwijnen weer veel kunstenaars en kunst uit de wijk. De gebouwen staande langs het spoorlijntje trokken
veel graffiti makers, die gelukkig elders in de stad een vaste plek krijgen. Het spoorlijntje met op de achtergrond de
steeds wisselende beelden van de graffiti was een gewilde plek voor fotoshoots van modeontwerpers die hun jurken
dan wel badmode toonden tegen deze achtergrond. Ook videoreportages van trouwpartijen of albums voor  modellen
werden hier samengesteld. Dat is straks allemaal verleden tijd. Het wordt vervangen door iets veel saaiers.

Op mijn dagelijkse rondje waren mensen van Ziggo
(waaronder één met een script in de hand) een vi-
deoreportage aan het maken bij de kast in de Vol-
tastraat. Even later kwam ik ze al filmend tegen in de
Kamerlingh Onnesstraat bij het nieuw geplaatste
kastje voor internet. Waarschijnlijk waren ze daar
aan het uitleggen dat ze daarvoor een zeer handige
plaats hadden uitgezocht: bijna midden op de stoep
vlak voor de afrit, die juist gemaakt is voor mensen
met een beperking. Die moeten nu slalommen met
hun rollator of scootmobiel. Dat is moderne kunst. !

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

13



Boschveldoverleg
De laatste vergadering van 2016 werd drukker bezocht dan anders. Er wa-
ren verschillende mensen van de gemeente om toelichting te geven en een
extra aantal bewoners kwam om hun ongenoegen over de gekozen plekken

van de ondergrondse containers voor papier van commentaar te voorzien. Uit de toelichting op de projecten bleek
dat hier en daar nog wel een extra duw nodig is om die (nieuwbouw)projecten echt te laten starten.
In een maand december zijn er veel festiviteiten en dat betekent dat er naar verhouding weinig gebeurt. We hebben
dan ook niet zo'n volle agenda voor 9 januari, zodat we samen tijd hebben om het glas te heffen op een voorspoedig
2017 voor Boschveld. Eerst proberen we echter taken van het OBB onder elkaar te verdelen.

28 november Voortgang projecten en  afscheid Jan Buitink
Het is al weer een tijd geleden dat de ondergrondse containers voor papier in het westelijk gedeelte van de wijk ge-
plaatst zijn. De rest van de wijk was nu eindelijk aan de beurt maar de voorstellen van de Afvalstoffendienst ten aan-
zien van de plaats van die ondergrondse containers had veel commentaar opgeleverd. Ook moesten de bewoners van
de grote grondgebonden woningen nu ineens hun blauwe container voor papier aan de straatkant zetten. Die hadden
ze nog niet lang geleden gekregen. Heel de operatie ging echter na die protesten niet door en in de vergadering van
28 november werden informatie en meningen uitgewisseld met de vertegenwoordigers van de Afvalstoffendienst Tycho
Spruyt en Umut Köroglu. Afspraken werden gemaakt voor nader overleg en vlak voor de Kerst is dat overleg naar te-
vredenheid verlopen. Het is nu afwachten of op de gekozen plekken geen leidingen zitten.

Hamid Azimi was aanwezig om de stand van zaken
van de projecten openbare ruimte in uitvoering  aan te
geven: de Paardskerkhofweg (einde werk nu gepland
17 februari) en herinrichting openbare ruimte Vlekken
18 en 19 (start 9 januari en einde werk eind mei). De
sloop van de DMT-loods start per 1 december en duurt
tot half maart.
Jan Buitink gaf een toelichting op de in voorbereiding
zijnde projecten. Wat betreft Vlek 3 (plek van de voor-
malige basisschool) zijn er problemen met een oude ri-
olering. Dat betekent dat er nog meer bomen namelijk
twee in het carré moeten sneuvelen. Daarover zal met
een groep overlegd worden en er wordt daarbij uitdruk-
kelijk gekeken naar compensatie. Dat zal snel moeten
gebeuren zodat bestemmingsplan en informatieavond
eind januari aan de orde kunnen komen.
Ook in januari / februari een informatieavond over de
eerste bouwblokken van Van Wanrooy in het Hart van
Boschveld. Dat gaat dan vooral over de uitvoering van
de bouw, route en planning. Op 14 december was er
voor die koopwoningen een bijeenkomst in de Verka-
defabriek.
Het overleg over het winkelcentrum zal ook snel weer
gestart worden door Kathy van Grinsven.

Op het eind van de vergadering nam Kees Heemskerk
namens het bestuur van het OBB met een korte
speech afscheid van Jan Buitink als projectleider her-
structurering vanwege zijn pensionering. Hij bedankte
Jan voor de goede samenwerking en bood hem een
bijzettafeltje met een afbeelding van Jeroen Bosch
aan.

9 januari Leden voor taken gezocht en planten nieuwe bomen
Op de vergadering van 28 november heeft Johannes Lijzen als waarnemend
voorzitter de stand van zaken rond de vorming van het nieuwe bestuur toe-
gelicht. Bij de Buurtkrant zat een formulier waarop bewoners zich gratis kon-
den aanmelden als lid van de vereniging OBB. 
In de vergadering van 9 januari zal aan de aanwezigen gevraagd worden om
taken op zich te nemen (zie achterpagina) of lid te worden van een werk-
groep. 
In de vergadering van november werd ook gesproken over het planten van
nieuwe bomen in plaats van de gekapte bomen. Een informatiebrief en een
informatieavond waren voor december toegezegd. De brief is wel vlak voor
Kerstmis bezorgd, maar geen informatieavond. Het is goed dat we op 9 janu-
ari dan de opmerkingen op de voorstellen van de gemeente verzamelen. 
Aangezien er in december verder weinig gebeurd is, houden we op deze
avond nog genoeg tijd over om samen te drinken op een goed jaar voor
Boschveld in 2017.  !
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's Alfred Heeroma, Jan Buitink
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				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie
				Huid/	Oedeem-therapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				 Onderwijscoaching

										Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								
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Sloop sporthal (foto Nicole Pakker) Sloop DMT-loods (foto Alfred Heeroma)



Het Buurtplatform vóór en door bewoners

Het OBB (Onafhankelijk Buurtplatform Bosch-
veld, ook wel Wijkraad Boschveld) is een ver-
eniging vóór en door bewoners. We komen op
voor belangen van bewoners van de wijk en
we reageren en praten mee over nieuwe plan-
nen in de wijk. We zijn gestart in 2004 toen er
te grote plannen waren om de hele wijk te ver-
nieuwen. De bestuursleden en leden van het
OBB hebben zich sindsdien ingezet om die
plannen van tafel te krijgen en tot betere plan-
nen te komen, en dat heeft zijn vruchten afge-
worpen. Ook zetten we ons in voor een scho-
ne, veilige en leefbare wijk; ook daar is veel
verbeterd. Om dit te kunnen blijven volhouden
hebben we  dringend nieuwe mensen nodig
die zich voor iets willen inzetten dat ze leuk
vinden om te doen. 
Om samen de wijk mooi te houden en nog be-
ter te maken, hebben we ieders inzet nodig.
We maken een nieuwe start. Kees Heemskerk
(meer dan secretaris) heeft sinds deze zomer
het bestuur verlaten. 

De meeste taken kunnen ook door twee personen gedaan worden. Na-
tuurlijk word je ingewerkt en sta je er zeker niet alleen voor. Als je iets
anders leuk vindt om te doen, dan horen we dat ook graag. Op maan-
dag 9 januari tijdens het Boschveldoverleg in het Buurthuis (19.30 uur)
kan je meer informatie krijgen en/of je meteen melden. Je kunt dan ook
meepraten, een nieuwjaarsborrel halen en even kennismaken. Je kan
ook meteen mailen naar: info@obboschveld.nl, dan bellen we terug.  !
 
Johannes Lijzen, tijdelijk voorzitter OBB
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GEZOCHT
Voor de volgende taken zoeken we mensen:

- Coördineren van het Boschveldoverleg
Vind je regelen leuk? We zoeken iemand om agendapunten te ver-
zamelen bij het OBB, gemeente en anderen, de uitnodigingen te ver-
zorgen, het overleg voor te bereiden met de gesprekleider en met de
verslaglegger voor het verslag te zorgen. 

- Verzamelen kopij of schrijven voor de Buurtkrant
Vind je het leuk de inhoud van deze krant te helpen verzorgen, dan
is dit iets voor jou. Als je zelf stukken wilt schrijven kan dat, maar
misschien ken je juist ook mensen die dat willen doen.   

- Website beheren
Draai je je hand niet om voor het onderhouden en actueel houden
van één of meer websites in de wijk, dan ben je meer dan welkom.

- Secretaris van het OBB
Als lid van het bestuur verdeel je de taken en zorg je dat de email en
brieven worden beantwoord en verstuurd. Ook zorg je voor de stuk-
ken voor de bestuursvergadering. Je hebt contact met mensen in de
wijk en bij de gemeente.  

- Voorzitter van het OBB
Je bent een het gezicht van het OBB. Je overlegt met gemeente-
ambtenaren en de wethouder over de ontwikkelingen in de wijk. 

- Deelnemen aan werkgroep
Heb je ideeën over nieuwbouw, verkeer, groen in de wijk of speel-
plaatsen. Dan kan je ook meedoen in één van de werkgroepen

IJsbaantje tijdens het winterfeest (foto Michel Lensen)


