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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Maandag 3 april

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS

Door Wie
OBB

  Woensdag 5 april
  Vrijdag 7 april
  Zaterdag 8 april
  Zaterdag 8 april

13.00
16.00

Boschveld Boent
Opening

12.00
15.00

Reparatiestraat
Openingsfeest

BBS/ Hele wijk/ Kraakwagen
Paardskerkhofweg

Gemeente/ OBB
Gemeente/ OBB

Copenikkel
Boschveldtuin

Dienstencentrum
Werkgroep

  Vrijdag 14 april
  Woensdag 19 april
  Zaterdag 13 mei
  Maandag 15 mei

12.30
19.30

Paaspicknick
Ledenvergadering OBB

12.00
19.30

Reparatiestraat
Boschveldoverleg

Westerpark
BBS

Boschveld Actief
OBB

Copernikkel
BBS

Dienstencentrum
OBB
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Foto's: Michel Bögels, Nicole
Pakker en Alfred Heeroma

Leden van Evangelische gemeenschap Parousia maakten tijdens de landelijke
schoonmaakdag op 25 maart de wijk schoon

Sloop DMT loods

Compost Afvalstoffen-
dienst

Workshop snoeien

Voorjaar

Binnenplaats Röntgen-
straat
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Wijkteamleider Jasper Maas waakt over de
openbare ruimte in Boschveld

Jasper Maas is wijkteamleider Binnenstad, West, Engelen en Bokhoven.
Jasper Maas gaat als beheerder Openbare Ruimte voor een 'schone' stad.
Zo ook in Boschveld, wat hij een leuke wijk in ontwikkeling vindt.

Onder wijkteamleider Jasper ressorteren enkele medewerkers die er mede
voor zorgen dat de stad schoon blijft. In de wijk Boschveld werkt hij met een
team: een allround servicemedewerker die gericht is op bestrating, een re-
paratiemedewerker voor de speeltoestellen en het straatmeubilair en ook
een medewerker voor het groen en het toezicht op de illegale stort. Komt
Jasper er niet uit of wordt er meer gevraagd dan hij kan bieden, dan kan
Jasper wijkmanager Riekje Bosch inschakelen. Jasper: "Maar dat komt heel
zelden voor. Het lukt ons prima. Natuurlijk is het soms lastig, maar dat is niet
alleen in Boschveld zo. Weet je, waar je denkt het goed te doen voor de
één, doe je het voor de ander minder goed. Een voorbeeld: wijkbewoners
willen verkeersdrempels in de wijk, maar niet voor hun deur. Dat is weleens
een lastige kwestie, maar in overleg met een verkeersdeskundige komen we
daar wel uit."
Wat houdt het beheer in? "Dat is toezicht houden op bestekken. Maaien, bo-
men snoeien, schoffelwerk, hagen knippen en vegen. Dat soort werk moet
de aannemer doen in de wijk. Iets anders: een bewoner loopt door de wijk
en ziet dat een paal scheef staat. Dat kan hij / zij dan melden via de Buiten-
beterapp, maar ook telefonisch of via de email. De melding wordt bij ons uit-
gezet bij het gemeentelijk contactcentrum, ons meldpunt. Vervolgens komt
dat bij de verschillende wijkteams terecht, in dit geval gericht op West en
Boschveld. Wij rijden daar dan naar toe om het op te lossen. Dat wordt ook
teruggekoppeld naar de bewoner. En komen de 'jongens' er zelf niet uit, dan
kom ik in beeld. Nog even over de Buitenbeterapp van de gemeente. Mel-
dingen via een smartphone gaan tegenwoordig heel simpel, het is een prima
instrument."
Hij vervolgt: "We doen zoveel mogelijk samen met de bewoners. Zo is er
een bewonersbrief uitgegaan over wat opgroenen van de wijk, over de plan-
nen om wat bomen te planten, wat struikgewas. Wat vinden jullie daarvan?
Jammer genoeg komt er op dat soort initiatieven nooit veel respons, maar
geen respons betekent meestal dat we door kunnen met het plan. Dit ge-
beurt overigens wel in overleg met de werkgroep Groen en Spelen, waar on-
der andere Nicole Pakker en Kees Heemskerk in zitten. Daarnaast heb ik
eens in de zes weken overleg met het OBB. �
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Nicole Pakker, een gedreven wijkbewoonster met een groen hart
Nicole Pakker is actief lid van de werk-
groep Groen en Spelen en de kern-
groep van de Boschveldtuin. We heb-
ben afgesproken in de BBS. Michael,
mijn buurtkrantmaatje, heeft zijn foto-
toestel meegenomen om een leuke
kiek te maken van Nicole. Maar Nicole
wil eigenlijk liever een foto met een
groene achtergrond. In de Boschveld-
tuin. Want met 'groen' bezig zijn is wat
haar nogal boeit. In haar werk, maar
ook thuis in de wijk Boschveld. Niet al-
leen Nicole, ook haar man is heel ac-
tief in de wijk. Hij is waarnemend voor-
zitter van het OBB, iedereen in de wijk
wel bekend. Boschveld komt dus vaak
voorbij in het huis van Nicole. Naast
actieve wijkbewoner is ze ook nog
moeder van 2 dochters, sportief en
heeft ze een drukke baan.

Nicole werkt bij de Provincie Noord-
Brabant voor het cluster Natuur, Water
en Milieu. "Mijn taak is om Brabant nog
groener te maken. Ik werk aan een
aantal gebiedsontwikkelingsprojecten
voor natuur en ook recreatie. Ik pro-
beer partijen bij elkaar brengen om te
zorgen dat het natuurbeleid van de
provincie wordt uitgevoerd."
Ben je hier tevreden over? "Op zich
wel, maar er moet nog wel veel gebeu-
ren. De  deadlines vanuit Den Haag en
Europa inzake natuurbeleid zijn heel
hard. Er moeten nog veel bomen wor-
den geplant. Ook de uitruil van grond tussen eigenaren en
natuurcompensatie voor bebouwing, bedrijven en wegen
zijn belangrijk. Een leuke uitdaging."

Naast alle bezigheden voor werk en privé is Nicole ook
heel actief in de wijk, al vanaf 2010. Nicole: "Dat is redelijk
spontaan ontstaan. 

Er was toen al een soort van vast overleg met de ge-
meente wat is gegroeid naar een echte werkgroep Groen
en Spelen. Zo is ook de kerngroep voor de aanleg van
een wijktuin spontaan ontstaan."
Wie heeft er zin om mee te doen en wie vindt dat ook leuk
om te doen? "In een wijk ben je altijd afhankelijk van men-
sen die zich geroepen voelen om wat bij te dragen in de
wijk. En hoeveel tijd ze daar in willen steken. In 2012 is de
eerste schop de grond ingegaan voor de tuin. Nu zijn we
vijf jaar verder en hebben we een fraaie tuin op een nieu-
we plek vlak achter de BBS. In de kerngroep van de
Boschveldtuin zitten acht gepassioneerde wijkbewoners
met liefde voor het groen, dat is wel heel leuk. Dan bouw
je ook iets op."

De werkgroep Groen en Spelen vergadert iedere zes we-
ken op vrijdagochtend met de gemeente. Dan komt alles
voorbij wat met de openbare ruimte te maken heeft: bo-
men, straten en speelruimte. "We proberen de gemeente
actief te krijgen om zaken aan te pakken. Voorafgaand
aan zo'n overleg komen er altijd wel zaken langs. Kijk, we
hebben natuurlijk Kees Heemskerk, de ogen en oren van
de wijk van wie de meeste input komt. Mijn taak is om
concrete afspraken te maken met de gemeente. Helder
hebben van wie doet wat en wanneer. Dat is niet altijd
eenvoudig omdat er veel mensen zijn die ermee te maken
hebben en vaak afhankelijk zijn van andere collega's bij
de gemeente."

Intussen kijken we naar de foto's die Michael heeft ge-
maakt. De fotosessie is geslaagd. Nicole is tevreden,
maar een foto op de bank in de tuin spreekt toch nog het
meest tot de verbeelding bij Nicole. Wie weet!  

"De werkgroep is de laatste tijd ook in gesprek met de ge-
meente om meer visie te ontwikkelen op de wijk. �

3

Ook is er overleg met onze projectleider Hamid, die nieuwe projecten in de
wijk doet. De Paardskerkhofweg is zo'n nieuw project waar veel woningen
worden gebouwd. Ik speel daar geen rol in, maar ik ga wel naar de inspraak-
en bewonersavonden, zonder mij daar in te mengen."
Wat vind je van Boschveld? "Boschveld is best een unieke wijk omdat het
overleg intensief en gestructureerd gebeurt. Het is een actieve wijk. Deze
wijk mag blij zijn met zoveel actieve en betrokken bewoners. Het is ook nodig. Ik durf gerust te zeggen dat we een pro-
bleem hebben als Kees Heemskerk zou gaan stoppen. Hij doet dagelijks zijn rondje door de wijk. Wij zijn er niet altijd
en dus best afhankelijk van de verschillende bewoners. Met Kees kan ik mee lezen en schrijven, een fijne man. Het is
heel bijzonder wat hij allemaal doet. Leuk om mee te werken. Hij is mij meestal net een stap voor met zijn aandachts-
punten. Hij ziet alles. Als ik meer tijd zou hebben zou ik zelf meer op de fiets een rondje willen maken. Dan zie je meer
en heb je ook gemakkelijker contact met bewoners. Maar gelukkig hebben wij nog vier mensen in de wijk met hun
ogen en oren goed open. Er gebeurt veel in Boschveld. Er verandert veel in de wijk. Qua groen vind ik de wijk er wel
goed bij liggen zoals je in een gemiddelde wijk mag verwachten. De Boschveldtuin is een heel mooi en bijzonder pro-
ject. Het is een leuke wijk in ontwikkeling, een aangename wijk om in te wonen."

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
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Nu is het nog
teveel een ad
hoc-overleg,
over boompje
zo, over speel-
tuintje zus. We

willen graag een wat langere termijnplan, een goed bo-
menplan bijvoorbeeld. Vaak staan we weer versteld wan-
neer een boom zo maar wordt gekapt. En waar komt de
boom dan terug? Er ligt geen verhaal onder. Soms gaat
het gewoon mis. De onderlinge communicatie binnen de
gemeente is niet altijd optimaal. Dat is jammer, dan kun-
nen we een kapvergunningsprocedure bijvoorbeeld niet
meer terugdraaien en alleen nog achteraf formeel reage-
ren."

"In het Boschveldoverleg vertellen we regelmatig waar we
mee bezig zijn. En ik schrijf over de werkgroep en de tuin
in de Buurtkrant. Als het goed is kent iedereen in de wijk
ons wel. We proberen de belangenbehartiger van de wijk
te zijn, maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken.
Niet iedereen houdt van bomen en groen. Maar we steken

altijd wel onze voelhorens uit van wat mensen willen."
"We gaan ons de komende tijd ook met het Groene Hart
van Boschveld bezighouden. Maar dan moet er wel eerst
een plan van de gemeente liggen. Er is nu alleen een im-
pressie van de makelaar rond de nieuwbouw voor de in-
richting. Het schoolplein bij de BBS en de Boschveldtuin
gaan  de beginpunten van het Groene Hart vormen. Het is
niet de bedoeling dat we als werkgroep in dit traject geza-
menlijk gaan optrekken met de gemeente, zoveel in-
spraak hebben we nou ook weer niet. De gemeente praat
met ons, maar meer in een adviserende sfeer. Meer moet
je van ons ook niet verwachten. Het is aftasten wat je voor
elkaar kunt betekenen. Hoeveel ruimte krijgen we, en
hoeveel pak je als burger. In tien jaar tijd hebben we wel
een positie opgebouwd bij de gemeente, wij zijn een seri-
euze gesprekspartner geworden."
En wat daarnaast? "Op vrijdagmiddag met mijn handen in
de grond van de Boschveldtuin wroeten en intussen ge-
zellig buurten met wijkgenoten. Dat is misschien nog wel
het allerleukste!"

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Felicitaties voor de NaaiMeetup
Ze zijn daar goed bezig in de Copernikkel. Ze hebben daar heel wat in huis
wat opvalt, maar eind januari was het de NaaiMeetup die extra opviel. Wet-
houder Jan Hoskam, die onder andere de Afvalstoffendienst en duurzaam-
heid in zijn portefeuille heeft, reikte op 24 januari een prijs uit. Raadslid Esther de Ruiter van GroenLinks, die zich be-
zig houdt met duurzaamheid en milieu, had het initiatief genomen voor een prijsvraag die de Afvalstoffendienst orga-
niseerde. De vraag was: hoe krijg je het voor elkaar om minder plastic tasjes te verspreiden en te verkopen? Iedereen
ziet de enorme hoeveelheid plastic tasjes die bij het afval en op straat terecht komt. Daar moet iets aan gebeuren.

Er kwamen  vijftien inzendingen bin-
nen en op 24 januari werd bekend
gemaakt dat de NaaiMeetup de
prijsvraag had gewonnen. Wethou-
der Jan Hoskam, Michel de Jong
van de Afvalstoffendienst en raadslid
Esther de Ruiter overhandigden een
cheque van 2500 Euro aan Leidi
Haaijer, die de cheque namens de
NaaiMeetup in ontvangst nam. Daar-
na opende de wethouder nog een
grote doos waar een taart in bleek te
zitten. 

Hoe ziet het plan van de NaaiMee-
tup er uit? Klanten kunnen een tas
kopen die de beruchte plastic tas
kan vervangen. De klant kan kiezen
uit reeds gemaakte tassen die een
standaardvorm hebben en een spe-
ciaal gemaakt Copernikkellabel dra-
gen, of een tas laten maken of de
tas zelf van meegebracht materiaal
in elkaar naaien. Dat laatste kan
eventueel onder begeleiding van
een ervaren naaister van de Naai-

Meetup. Het is de bedoeling dat er in de buurt in allerlei winkels kant-en-klare tassen voor de verkoop komen te liggen.

Dat is dus de oplossing van NaaiMeetup: neem geen plastic tas mee, maar gebruik een duurzame zelf gemaakte tas!
Meer weten over de activiteiten van NaaiMeetup of zelf een tas maken? Loop binnen op vrijdagmorgen tussen tien en
één om even te buurten. De taart van de wethouder zal wel op zijn, maar ook zonder taart is het er gezellig.

Copernikkel is te vinden in het winkelcentrum, Copernicuslaan 308.

Tekst en foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Klussendienst doet deze dag kleine klusjes bij bewoners thuis
Zaterdag 7 april is het Reparatiestraat

Het is weer zover. Op zaterdag 7
april van 12.00 tot 15.00 uur ver-
andert Copernikkel voor enkele
uurtjes in de Reparatiestraat. Dan
kunnen bewoners van Boschveld
terecht met (kleine) reparaties
aan huishoudelijke apparaten,
fietsen, computers, kleding en
meer. Deze zaterdag heeft de
Klussendienst een actie in huis.
Dan doen ‘deze handige handen’
kleine gratis klusjes bij bewoners
van Boschveld thuis. Het gaat
dan bijvoorbeeld over de verwar-
ming bijvullen, een lamp of een
schilderij ophangen, lampen ver-
wisselen, de gootsteen ontstop-
pen of een leertje van de kraan
vervangen. Kom naar de Repar-
tiestraat en vraag er naar bij de
mannen en vrouwen van de Klus-
sendienst.

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit 



Taallessen Copernikkel voor nieuwkomers
en kinderen 

‘Aandacht geven die ze verdienen’

Boukje de Ruijter geeft al weer zo'n drie jaar taalles aan kinderen in Boschveld. Op dit moment aan zes jongens en
meisjes. "Altijd één op één, want zo kun je ze de aandacht geven die ze verdienen. De les duurt een half uur. Niet lan-
ger, want de spanningsboog is na een hele dag school niet zo groot meer. Dinsdagmiddag heb ik vier kinderen en vrij-
dagmiddag twee. Het hele jaar door, behalve in de vakanties."

"Het is prachtig om te zien als kinderen die wat extra hulp nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal vooruit
gaan, hogere cijfers halen en meer in hun mars hebben. Daar doe je het ook voor. En dat geeft veel voldoening. Som-
mige kinderen heb ik al een hele tijd. Zij worden ook een beetje jouw kinderen. Het is erg leuk om te doen. Je helpt een
ander en dat geeft een goed gevoel."

Nieuwkomers
Tanja Embrechts geeft taallessen aan nieuwkomers in de
wijk. "Sinds een half jaar doe ik dat. Met erg veel plezier.
Ik heb twee groepen: 's morgens zes, zeven vluchtelingen
die in hun thuisland al een aardige opleiding achter de rug
hebben en enkel Nederlands willen leren. De middag-
groep heeft drie, vier deelnemers die wat meer ondersteu-
ning nodig hebben. In die groep kan ik er nog wel een
paar nieuwkomers bij hebben."

Bossche bol
"De taalles is een soort ervaringsleren. De taal leren via
alledaagse dingen. Naar de dokter, in de winkel en hoe
reis je met de trein bijvoorbeeld. We hebben appelflappen
gebakken en de groep is mee gaan kijken bij het stem-
men voor de Tweede Kamer. Ook zijn we een Bossche
bol wezen eten, over integratie in 's-Hertogenbosch ge-
sproken. Enkele deelnemers kookten een lekkere maaltijd
waarbij de rest van de groep en ik mochten aanschuiven.
Erg gezellig."

Ongedwongen
Boukje: ‘Bij de taalles aan kinderen gaat het er wat
schoolser aan toe, maar de kleinschalige aanpak staat

voorop. Elk kind krijgt de volle aandacht en dat werkt
goed, merk ik. De kinderen vinden het leuk om te komen.
Het gaat om vertrouwen, in een ongedwongen sfeer. Ook
bij de taallessen van Tanja gaat het om kleine groepen,
omdat je zo het best leert en je een stevige onderlinge
band opbouwt."

Grote vraag
"De vraag naar taallessen is veel groter dan wij kunnen
bieden," legt Tanja uit. "Dat is erg jammer. Daarom zijn we
op zoek naar anderen die ons daarbij willen helpen. Be-
woners van Boschveld of daarbuiten die enkele uren per
week de handen uit de mouwen willen steken om taalles-
sen te geven of op een andere manier mee te werken.
Door mee te gaan bij uitstapjes van de nieuwkomers bij-
voorbeeld. Geef je op en doe mee, zou ik zeggen."

Meedoen of meehelpen?
Bel Tanja Embrechts (06 - 5195 3919) voor taalles aan
nieuwkomers en Boukje de Ruijter (06 - 3088 2848) voor
taalles aan kinderen. Of bel / mail Copernikkel 
(06 - 2521 5340 / info@copernikkel.nl).

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit 

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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5 dagen BSO bij KC Boschveld

Vanaf nu kan jouw kind vijf dagen terecht bij de buitenschoolse opvang van
Kindcentrum Boschveld. Een fijne plek waar kinderen van 4-13 jaar op maan-
dag tot en met vrijdag samen met leeftijdgenootjes genieten van hun vrije tijd. Hier ontdekken kinderen spelenderwijs
de wereld en ontwikkelen een eigen mening. En dat kan nu dus ook op woensdag en vrijdag!

Een dag op de BSO
Maar hoe ziet zo'n dag er dan uit? Met de
pedagogisch medewerker lopen de kinde-
ren samen, na schooltijd, naar de BSO.
Samen eten en drinken we dan eerst iets.
Een mooi momentje om je verhaal of er-
varingen van die dag kwijt te kunnen.
Daarna bepalen de kinderen zelf wat ze
gaan doen door middel van vrij spel of ge-
organiseerde activiteiten. 

Het ene kind kiest ervoor om rustig een
boekje te lezen en de ander gaat lekker
actief aan de slag. Onze pedagogisch me-
dewerkers stimuleren en begeleiden hen
hierbij. Zo bieden we leuke activiteiten
aan, zoals bijvoorbeeld piazza's bakken,
spelletjes in onze mooie, grote speelhal,
groentesoep maken (en opeten) of echte
crea-bea activiteiten zoals verven of klei-
en. Daarnaast sluiten we aan bij verschil-
lende thema's, zoals nu de Gezonde
week. Op de BSO hebben we smoothies
gemaakt en een proefspel gedaan: 'Wat
proef je en is het gezond of ongezond?’'

Kindcentrum Boschveld
Binnen KC Boschveld bieden we kinderopvang voor 0-13
jaar aan. Wij werken nauw samen met de basisschool en
kunnen zo de doorgaande ontwikkelingslijn stimuleren en
volgen. Jouw kind kan hier dus opgroeien van baby naar
peuter tot aan beginnende puber. 

Meer informatie over Kindcentrum
Boschveld? 
Bekijk onze website voor meer informa-

tie (www.kanteel.nl). Wil je een keertje komen kijken?
Neem contact op met de locatiemanager Mirjam van As-
pert (mvaspert@kanteel.nl / 06 - 3654 6963) of met de af-
deling Relatiebeheer (relatiebeheer@kanteel.nl / (073)
851 9999).

Tekst: Katinka van Loon
Foto's: BSO
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Activiteiten-
kalender

Op pagina 10 staat de activitei-
tenkalender. In deze activitei-
tenkalender zijn alleen de acti-
viteiten vermeld met een regel-

matig terugkeerpatroon.
Incidentele activiteiten of kortdurende activiteiten of cursussen, zoals bijvoorbeeld
de wijncursussen in de BBS, zijn daarom niet in de kalender opgenomen. Voor een
volledig overzicht kan het beste contact opgenomen worden met het beheer van de
verschillende locaties.

  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

Dialoogtafels Boschveld: 
Ik ben anders, net als jij

Iedere bewoner van Boschveld is uniek. Leeftijd, haarkleur, favoriete eten, ambi-
ties, ochtendmens of avondmens, druktemaker of altijd kalm: iedereen is weer net
wat anders dan de ander. Met als thema ‘Ik ben anders, net als jij’ zijn er op dins-
dag 21 maart dialoogtafels georganiseerd in Boschveld. Tijdens een overheerlijke
lunch zijn de bewoners van Boschveld met elkaar in gesprek gegaan over wat
hen anders maakt en wat hen bindt. Sommige kenden elkaar, andere hadden el-
kaar nog nooit gesproken. 
21 maart was het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Naast af-
komst, geloof of huidskleur zijn er veel andere eigenschappen die ervoor kunnen
zorgen dat je 'anders' bent of als 'anders' wordt gezien. Iedereen wordt wel eens
buitengesloten of achtergesteld. Tegelijkertijd wil iedereen ook graag eerlijk be-
handeld worden en vindt iedereen het fijn om samen met anderen leuke dingen te
doen. 
Aan drie tafels, met elk ongeveer zeven bewoners en een gespreksleider, gingen
Boschvelders met elkaar in gesprek aan de hand van vragen als 'in welke situatie
voelde jij je anders dan anderen?' en 'wanneer bleek je meer gemeen te hebben
met iemand dan je vooraf had verwacht?'. De gesprekken die ontstonden waren
levendig. Soms was er herkenning. Andere keren vertelde iemand een verhaal,
dat voor zijn of haar tafelgenoten verassend was. Mensen leerden elkaar een
beetje beter kennen, en ontdekten dat ze soms veel meer gemeen hebben dan
dat ze in eerste instantie dachten. �

Ben jij de woon-
coach die wij zoe-

ken?
Soms loopt het leven anders dan
je zou willen. Hoe fijn is het dan
als er iemand een tijdje meedenkt
en meeloopt. Iemand die met je
meegaat omdat het op dit moment
even spannend is of omdat het al-
leen even niet gaat. Een woon-
coach geeft oprechte aandacht
aan bewoners. Hij / zij stimuleert
om actie te ondernemen, helpt bij
het invullen van formulieren, gaat
mee naar instanties en signaleert
of er nog meer vragen zijn. Ben jij
de wooncoach die wij zoeken?

Steuntje in de rug
Als vrijwillige wooncoach bied je
een jaar lang elke week een steun-
tje in de rug. Het is de bedoeling
dat degene die je ondersteunt na
een jaar weer zelfstandig verder
kan. Het gaat hierbij om mensen
met problemen op verschillende
levensgebieden, bijvoorbeeld op
het gebied van het ordenen van
het huis, financiën en / of gezond-
heid.

Voordat je als de wooncoach aan
de slag gaat, krijg je een training
aangeboden van vier dagdelen. Je
wordt gedurende het jaar begeleid
door een ervaren beroepskracht.
Ook is er iedere zes weken een in-
tervisie-bijeenkomst om ervaringen
uit te wisselen. Het team bestaat
momenteel uit 20 actieve woon-
coaches. 

Nieuwsgierig?
Ben je nieuwsgierig geworden?
Kun je zelfstandig werken? Wil je
graag ervaring opdoen binnen het
sociaal domein? Meld je dan voor
10 april 2017 voor dit pittige maar
leuke vrijwilligerswerk. Wil je van
tevoren even sparren of het iets
voor jou is? Mail naar 
wooncoach@divers.nl of bel Moni-
ka Kowalewska, Welzijn Divers, te-
lefoonnummer 073 - 612 4488. 

Het project Wooncoach is een sa-
menwerking tussen de Maatschap-
pelijke Opvang, Juvans Maat-
schappelijk Werk, Welzijn Divers
en de gemeente 's-Hertogen-
bosch.
Als vrijwilliger kun je gebruik ma-
ken van het overige aanbod van
cursussen en faciliteiten binnen Di-
vers. (info: www.divers.nl).

Tekst: Persbericht Divers

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

8

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Gemeente/ WMO
consulent

Medewerker
Mia van Wanrooij

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 11.00

Bureau Sociale
Raadslieden
Mantelzorg
MEE
Juvans

Maaike de Ruijter

Claudia ten Hove

Maandag

Dinsdag
Tessa Tomasini
Laurette Pinxt/ Yuri Beset

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

14.00 - 15.00
13.00 - 15.00
10.00 - 12.00

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

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings
Wim van de Wiel

Donderdag

Donderdag 

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00

Voor de druk van deze Buurtkrant was nog niet bekend wat de precieze ope-
ningstijden van de Wijkpleinen in West zijn tijdens de meivakantie.
Zodra deze bekend zijn, worden die gepubliceerd op de website
www.boschveldbeweegt.nl  en op affiches op de raam van BBS Boschveld.

  Instelling
  BBS Boschveld
  Westhoek

Adres
Zernikestraat 2
van Leeuwenhoekstraat 2

  Fietswerkplaats
  Oude Pastorie
  Copernikkel
  Boschveldtuin

Kelvinstraat
Edisonstraat 28
Copernicuslaan 308
Zernikestraat 2b
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Gedurende de gesprekken kwamen de bewoners er achter dat het beeld dat ze in eerste instantie van elkaar had-
den vaak niet klopt. Het werd duidelijk dat je al snel een beeld vormt van iemand anders, vaak op basis van diens ui-
terlijk.

Ik vroeg als gespreksleider aan de eerste moeder waar ze geboren was, waarop ze haar geboorteplaats noemde in
Marokko. Zo ook de tweede moeder in rij die aangaf in een andere plaats in Marokko geboren te zijn. De derde moe-
der, in wat traditionelere kledij, vroeg ik vervolgens: "En in welke plaats in Marokko ben jij geboren?" Kordaat zij ze: "Ik
ben in Den Haag geboren"……oeps! Maar we konden er wel over lachen.

De conclusie was dat het niet erg is dat je zo'n beeld hebt.
Als je maar weet dat het lang niet altijd klopt en je bereid
bent het bij te stellen, bijvoorbeeld door met iemand in
gesprek te gaan.

De dialoogtafels vonden plaats in Steunpunt de
Westhoek. De Westhoek heeft als doel om activiteiten,
informatie en cursussen aan te bieden aan ouderen uit de
buurt. Medewerkers en vrijwilligers van Van Neynsel
draaien de activiteiten in De Westhoek. Vaak worden de
activiteiten georganiseerd met andere organisaties. 
Zo was er op 7 maart, in samenwerking met Zayaz, een
'Ontmoet & Groet'. Deze activiteit was voor alle
buurtbewoners en had als doel om mensen bekend te
laten worden met De Westhoek. De dialoogtafels van 21
maart waren een samenwerking tussen De Westhoek en
het Buurtteam. Behalve dat het een inspirerende middag
was, was het ook een leuke gelegenheid voor
buurtbewoners, die nog nooit in De Westhoek waren
geweest, om hier eens een kijkje te nemen. Ook in de
toekomst wil De Westhoek meer betrokken raken bij
activiteiten in de buurt. 

Tekst en foto's: Benthe van der Vleuten
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10

Activiteitenkalender 2017
Dag

M
aa

nd
ag

Activiteit Tijd
Fietsen leren repareren voor vrouwen & fietsles
Koffie uurtje

10.00 - 13.00
10.30 - 12.00

Adressen zie pagina 8
Locatie Contactpersoon
Fietswerkplaats
Westhoek 

Ahmad Motlagh
Ron Hanegraaf

Fietsen leren repareren voor alle bewoners
Tama online/ NT2 (Taalles

13.00 - 17.00
   14.00-  17.00    

Ballet
Open inloop

17.30 - 21.00
19.00 - 22.30

Di
ns

da
g

Fietsen leren repareren voor vrouwen &   fiets-les

Biljart open inloop

10.00 - 13.00

10.00 - 12.00

Vrouwenlunch (elke tweede dinsdag van de maand
Koffie inloop Marokkaanse vrouwen.  Meer met El-
kaar!

12.30 - 13.30
13.00 - 15.00

Fietswerkplaats
BBS Boschveld

Ahmad Motlagh
Daan Kooman

BBS Boschveld
Westhoek 

Dorry Langenberg
Ron Hanegraaf

Fietswerkplaats

Westhoek 

Ahmad Motlagh

Ron Hanegraaf

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Hakima Benhadi
Michel Lensen

Gym MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen)
Ballet

13.15 - 14.15
17.30 - 21.00

Vrouwensport / Break-out training
Computerreparatie (vrije inloop)

19.30 - 21.00
20.00 - 22.00

W
oe

ns
da

g

Bridge open inloop
Taalles voor vluchtelingen

09.30 - 12.00
10.00 - 12.00

Fietslessen voor vluchtelingen
Fietsen leren repareren voor kinderen

10.30 - 13.30
13.30 - 16.30 

Westhoek 
BBS Boschveld

Ron Hanegraaf
Dorry Langenberg

BBS Boschveld
Copernikkel

Souad
Mark Baaijens

Westhoek 
Oude Pastorie

Ron Hanegraaf
Via Copernikkel

Fietswerkplaats
Fietswerkplaats

Ahmad Motlagh
Ahmad Motlagh

Open inloop
Taallessen voor vluchtelingen (gevorderden)

13.30 - 16.30
14.00 - 16.00

Resto van Harte
Boksveld Fit (vanaf 12 jaar)

18.00 - 20.00
18.30 - 20.00

Taalles (Pastoraal Buurtwerk)
Taalontmoetingen voor mannen

19.00 - 20.30
19.00 - 21.00

Bem Vindo (Portugese les)
Miniatuurspellen spelen

19.00 - 21.00
19.00 - 23.00

Westhoek 
Oude Pastorie

Ron Hanegraaf
Via Copernikkel

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Huub Glas
Leon Pijenenburg

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Ricus Geuze
Karima Majaiti

BBS Boschveld
Oude Pastorie

Cristiana Lampert
JacQues Kieft

Do
nd

er
da

g

Ballet voor volwassenen
Vrije PC computerlessen (op afspraak)

19.15 - 21.00
19.30 - 21.00

Yoga
Fietslessen voor vluchtelingen

19.30 - 22.00
10,30 - 13.30

Ouderkamer
Koffie inloop Turkse vrouwen. Meer met elkaar!

13.00 - 14.30
13.00 - 15.00

Fietsen leren repareren voor alle bewoners
Bingo

13.00 - 17.00
18.30 - 22.30

BBS Boschveld
Copernikkel

Dorry Langenberg
Mark Baaijens

Westhoek
Fiestswerkplaats

Ron Hanegraaf
Ahmad Motlagh

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Karima Majaiti
Michel Lensen

Fietswerkplaats
Westhoek

Ahmad Motlagh
Ron Hanegraaf

Bord-, dobbel-, kaart- en rollenspellen voor volwas-
senen
Klaverjassen

19.00 - 23.00

19.30 - 23.00
Ballet voor volwassenen
Repeteren CV ons Eigen Heike

20.00 - 22.00
20.00 - 23.00

Vr
ijd

ag

Opleiding Reïncarnatietherapie (RTN) eens per 2
weken
Inloop Turkse oudere vrouwen

09.00 - 17.00

09.30 - 11.00
Taalontmoetingen voor vrouwen
NaaiMeetUp: kleren repareren/naailes (vrije inloop)

09.30 - 11.30
09.30 - 13.00

Oude Pastorie

BBS Boschveld

JacQues Kieft

Ria Koning
BBS Boschveld
BBS Boschveld

Dorry Langenberg
Corne van den Bosch

BBS Boschveld

BBS Boschveld

Marilou Koene

Nesibe Yurttakalin
BBS Boschveld
Copernikkel

Karima Majaiti
Sakina Lyarnazi / 
Leidi Haaijer

Gezonde lunch (om de twee weken)
Plein Aktief

12.30 - 13.30
13.00 - 14.30

Open inloop kaarten & biljarten
Arabische les

13.30 - 16.30
14.00 - 16.00

Pukkie Sport voor moeders met peuters
Doemiddag

15.00 - 16.45
15.00 - 17.00

Wereldkeuken: wijkmaaltijd
Capoeira

18.00 - 20.00
18.30 - 20.30

BBS Boschveld
BBS Boschveld 

Hakima Benhadi
Michel Lensen

Westhoek 
BBS Boschveld

Ron Hanegraaf
Nadia de Bruin

BBS Boschveld 
Boschveldtuin

Renske Kilsdonk
Jeanne van der Kallen

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Sakina Lyarnazi
Tacilio Viera Martins

Za
te

rd
ag

Bord-, dobbel-, kaart- en rollenspellen voor volwas-
senen
18+ beweegactiviteit

19.00 - 23.00

20.45 - 21.45
Opleiding Reïncarnatietherapie (RTN) eens per 2
weken
Ballet voor kinderen/jeugd

09.00 - 17.00

10.00 - 13.30
Reparatiestraat (2e zaterdag v.d. maand)
Taallessen voor Kinderen

12.00 - 15.00
12.00 - 17.00

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

13.00 - 23.00
19.00 - 23.30

Oude pastorie

BBS Boschveld

JacQues Kieft

Bouchra El Kadira
BBS Boschveld

BBS Boschveld

Marilou Koene

Dorry Langenberg
Copernikkel
BBS Boschveld

Wim van Engelen
Abdirizak Osman

Oude pastorie
BBS Boschveld

JacQues Kieft
Omar el Allachi

Zo
n-

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

13.00 - 23.00
13.30 - 16.30

Ontmoetingsactiviteiten. Marokkaans comité 19.00 - 23.30

Oude Pastorie
Westhoek 

JacQues Kieft
Wim van der Wiel sr.

BBS Boschveld Omar el Allachi



Groen en Spelen
Op verschillende plekken in Boschveld wordt momenteel gewerkt aan de
herinrichting van straten en trottoirs en zijn bomen geplant. De werkgroep
Groen en Spelen heeft hierover regelmatig contact met de gemeente. We
proberen ervoor te zorgen dat we in Boschveld mooie, veilige en groenere openbare ruimten krijgen.

� Paardskerkhofweg
De werkzaamheden zouden volgens de derde (en laatste) planning eind
maart gereed zijn. Er wordt op dit moment nog gewerkt bij de Zernikestraat
en de Edisonstraat. De boomvakken zijn aangelegd. Er komen veel verschil-
lende soorten bomen en struiken, maar die moeten nog geplant worden.
Vanuit de werkgroep Groen en Spelen hebben we samen met de aanwonen-
den en BWWB gereageerd op het beplantingsplan van de gemeente. We ho-
pen dat daar nog wat in aangepast wordt, want op sommige stukken misten
we bijvoorbeeld beplanting of waren te grote of erg donkere bomen voorge-
steld. De keramische route met de speciaal gemaakte betonplaten is in de
rails aangelegd. Als ze nat zijn komt er een bijzonder patroon tevoorschijn.
Eén van de drie grote Lindebomen ter hoogte van de Grasso is tijdens de
storm in februari omgewaaid. Door al het graafwerk had deze boom ook wei-
nig wortels meer overgehouden en deze moet dus worden vervangen.

�   Vervanging en aanplant gemeen-
telijk groen
Intussen zijn er aan de Copernicuslaan,
de pleintjes aan de ’s-Gravesandestraat,
Van Musschenbroekstraat en de Buys
Ballotweg nieuwe andere soorten bo-
men geplant. Sommige bewoners rea-
geerden blij of juist onaangenaam ver-
rast toen dat gebeurde. Die hadden de
Buurtkrant of de brieven die ze er over
hadden gekregen misschien niet gele-
zen. Het pleintje aan de Fahren-
heitstraat wordt misschien in het najaar
nog aangepast, want die hoort eigenlijk
ook bij de drie vierkante pleinen.

�   Blok Kamerlingh Onnesstraat-Ampèrestraat-Lorentzstraat-Copernicuslaan
Momenteel wordt er nog gewerkt aan de bestrating en aanplant rond dit nieuwbouwblok. Wij houden in de gaten of al-
les volgens afspraak wordt uitgevoerd.

�   Park Copernicuslaan en Groene Hart
Op 13 februari hebben we een apart overleg met de gemeente en een groepje bewoners gehad over de herinrichting
en bomen rond de oude Boschveldschool en het park met de blokken en het rode kunstwerk aan de Copernicuslaan.
We hebben ideeën aangedragen voor de inrichting als park. We willen dat zoveel mogelijk van de  bomen, die er nu
staan, blijven en dat het een fijnere plek wordt om te wandelen of te spelen. Er is bij de gemeente geld voor herinrich-

ting. De landschapsarchitect van de ge-
meente gaat een plan maken voor dit
plein.
Ook zijn we nog in afwachting van een
plan voor het Groene Hart achter de
BBS tot de Oude Engelenseweg.
We willen graag dat deze plannen niet
alleen vooraf aan de werkgroep, maar
ook aan de wijkbewoners getoond wor-
den om op te reageren.

� Parkeerplaats Parallelweg 32
We hebben nog geen reactie gekregen
op het bezwaarschrift dat we hebben in-
gediend op de kapvergunning van vijf
Acacia's op het parkeerterrein van Park
& Ride. Intussen zijn toch drie van de
vijf bomen gekapt. De gemeente wil bin-
nenkort ook nog met ons praten over de
aanpak van de andere Acacia's die op
de vrije parkeerplaats daarachter staan,
omdat ook daar de wortels de bestrating
wegdrukken. Wij willen dat deze blijven
staan en dat er vervanging van de ge-
kapte bomen met gelijkwaardige plaats-
vindt. �

 Edisonstraat 28  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl
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� Klankbordgroep Bomenbeleidsplan
We hebben tot nu toe twee keer deelgenomen aan een stedelijke klankbord-
groep bomenbeleidsplan. We zijn al tegen de dit jaar opgelegde bezuinigin-
gen, maar in het voorgestelde stuk ging de gemeente met de voorstellen nog
verder. Overigens besloot de grote meerderheid van de klankbordgroep het
voorstel niet aan te nemen en kwam met een eigen variant. Op basis van de

gemaakte opmerkingen wordt nu een nieuw voorstel door de gemeente en de adviseurs uitgewerkt. Half april komt
wethouder van Son dit voorstel toelichten. Dat zal toch een goede verbetering moeten zijn, want Boschveld is toch al
niet overdadig bedeeld met groen.

�  Vervanging speelhuisje Koe-
straat
Het speelhuisje aan de Koestraat
(bouwjaar 1998) is bij een externe in-
spectie afgekeurd. Ter vervanging
daarvan heeft de gemeente een
nieuw toestel voorgesteld. Het zand
onder het speelhuisje blijft voorlopig
liggen, maar wordt in de toekomst bij
de totale herinrichting van de straat
en de speelplek vervangen.
Als we moeten wachten op de vitali-
sering kan dit wel eens langer gaan
duren dan gewenst en op deze ma-
nier kunnen de kinderen toch spelen.
De ondergrond blijft gehandhaafd, in
de nieuwe situatie wordt dit kunst-
gras.

� Overleg openbare ruimte, bomen en groen
Op 10 maart hadden we het 6-wekelijks overleg met de gemeente over veel zaken in de openbare ruimte in onze wijk.
Het ging behalve over de hiervoor genoemde plekken over de bomenvisie voor onze wijk. Het ging ook weer over de
aanplant aan de Parallelweg, die nog steeds niet is ontworpen en waarvoor we weer om voorbeelden hebben ge-
vraagd en deze keer alleen een soort visualisatie hebben ontvangen maar niet daarbij voorbeelden van de soorten
aanplant. 

Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Nicole Pakker / inspectie rapport

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

                             E-mail: info@obboschveld.nl
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Boschveldoverleg
In het Boschveldoverleg van 20 februari was er een toe-
lichting op de Bossche Windmolen West die gedaan
werd door de betreffende coöperatieve vereniging. Ook
werden zoals elk jaar de cijfers van het meldpunt en het
wijkplein besproken. De lopende projecten kwamen ook
kort aan de orde. Op 3 april is het actieplan van de socia-
le visie het hoofdonderwerp. Daaraan voorafgaand geeft
Christine Jetten toelichting op de keramische route aan
de Paardskerkhofweg, die op 7 april door wethouder Lo-
gister plechtig geopend wordt.  

20 februari: Cijfers Meldpunt en wijkplein en  voort-
gang projecten
Bij de agenda zaten zoals gebruikelijk de cijfers van het
Wijkplein en het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig over
2016. Het Wijkplein zit al weer twee jaar in de BBS en de
mensen uit Boschveld weten die plek goed te vinden. Dat
blijkt uit de cijfers. In het afgelopen jaar zijn daar 426 unie-
ke bezoekers geweest die gezamenlijk gezorgd hebben
voor zo'n 1310 'trajecten'. Een bezoeker kan meerdere
vragen hebben. De meeste bezoekers komen uit Bosch-
veld maar ook uit andere wijken, waar geen Wijkplein is of
tijdens de vakantie wanneer niet alle Wijkpleinen open
zijn. De onderwerpen (trajecten) kennen een paar uit-
schieters; informatie en advies 258, ziektekosten 182 en
inkomstenbelasting 121. Als men daarbij optelt betalings-
regelingen 60, Digid 68, gemeentelijke belastingen 80 dan
bevestigt dat het beeld dat veel bezoekers het moeilijk
hebben met de financiën, wat niet gek is na al die bezuini-
gingen en verhoging van kosten. 
Het aantal meldingen bij het Meldpunt was het hoogst
sinds de instelling van het Meldpunt namelijk 1417. Dat is
 het hoogste aantal in vergelijking met andere buurten in
West (Kruiskamp 1105 als tweede). Erger is dat ondanks
de actie in september 2015 de illegale stort toch weer is
toegenomen namelijk van 612 naar 659. De vervuiling zo-
als zwerfvuil scoort als tweede in de lijst: 150. Eigenlijk is

dat bedroevend en lijkt dit dweilen met de kraan open. De
wijk wordt stukje bij beetje opgeknapt met nieuwbouw en
renovaties en het is dan jammer dat dit zich niet vertaalt in
ander gedrag van bewoners.
Informatie over de windmolens is te vinden onder
www.bosschewindmolenswest.nl De stand van zaken van
de projecten is ook te lezen in deze Buurtkrant en zo ge-
wenst is het verslag en de agenda van de vergadering te
vinden op www.boschveldbeweegt.nl

3 april  Actieplan Sociale visie en keramische route
Paardskerkhofweg
In het Boschveldoverleg van 18 januari 2016 is door Ha-
mid Azimi de aanpak van de Paardskerkhofweg toege-
licht. Op die vergadering was ook de kunstenares Chris-
tine Jetten aanwezig die een toelichting gaf op het kera-
misch spoor, dat in dit project zou uitgevoerd worden. Als
deze Buurtkrant verschijnt, moet het werk gereed zijn en
voor de afdeling Cultuur is de keramische route aanleiding
om deze door de wethouder te laten openen. Christine
komt deze keramische route en alle zaken die daarbij ge-
speeld hebben toelichten.

Al een paar keer hebben we in het Boschveldoverleg het
actieplan sociale visie behandeld. De laatste keer in okto-
ber 2016. Toen is ook besloten dat ook enkele bewoners,
die in een groepje dit actieplan voorbereidt, zouden ko-
men zitten. Dat is ook gebeurd. Het resultaat daarvan is
onderwerp van bespreking op 3 april.

Bij de projecten komt natuurlijk de feestelijke opening van
de Boschveldtuin aan de orde en de voortgang in de uit-
voeringsprojecten. In de voorbereiding van de nieuwe pro-
jecten zit nog weinig voortgang. Dus daar zal weinig over
te melden zijn.

Tekst: Kees Heemskerk



Werkzaamheden in de wijk
De lente is begonnen en het is daarmee ook wat beter weer geworden, zo-
dat de stratenmakers en andere werkers buiten wat aangenamer weer heb-
ben om door te werken.

Paardskerkhofweg
Als deze Buurtkrant verschijnt moet de Paardskerkhofweg gereed zijn en is
de afsluiting bij de Edisonstraat voorbij. Daarvoor hebben met name de stra-
tenmakers met Carnaval en ook op een paar zaterdagen in maart moeten
doorwerken. Dat is gebeurd om de laatste (derde) einddatum te halen. In de
komende dagen moeten dan de opleveringszaken afgewerkt worden en mo-
gelijk is dat allemaal klaar als de plechtigheid van 7 april  plaatsvindt. De be-
trokken bedrijven, scholen en bewoners hebben aardig wat overlast gehad.
De aannemer heeft telkens extra maatregelen genomen om bedrijven, hui-
zen en school bereikbaar te houden, maar het werk moest toch echt gedaan
worden. 
De betonplaten van de keramische route zijn tussen de rails aangebracht.
Bij sommige uitritten is ter versteviging beton gestort, maar in onze ogen blijft
zeker bij de uitritten deze keramische route zeer kwetsbaar. Bovendien is er
de afgelopen tijd ook op geparkeerd en daardoor zijn er al beschadigingen
aangebracht. We zitten met smart te wachten op een parkeerverbod aan de
kant van de bedrijven, juist om die looproute te beschermen. Wij zijn er voor-
stander van dat  alle uitritten zo veel mogelijk naar de Parallelweg gericht
worden, omdat dat meer voor de hand ligt dan richting nieuwe woonwijk. Dat
vermindert ook de kans op schade aan de nieuwe Paardskerkhofweg. Aan
de andere kant bij de toekomstige woningen zijn nu parkeerplaatsen aange-
legd die bedoeld zijn voor de toekomstige bewoners en hun bezoekers. Ech-
ter de borden voor verboden parkeren staan daar nog en zouden wat ons
betreft ook voorlopig gehandhaafd moeten worden, maar er staan nu soms
wel 24 auto's geparkeerd.  

Ook wachten wij op uitsluitsel over het opnemen van de Paardskerkhofweg
in de 30 km zone en het opnemen van de Paardskerkhofweg in het belang-
hebbenden parkeren. Voor dat laatste zijn wij echter afhankelijk van Stadstoezicht en die dienst schijnt daar bezwaar
tegen te hebben.
Ofschoon bomen meestal pas aan het eind van het werk geplaatst worden, is afgesproken daar alvast mee te begin-
nen, omdat anders het plantseizoen voorbij is. Daar is enige vertraging bij ontstaan omdat het bomenplan wat wij kre-
gen niet overeen kwam met de al uitgevoerde plantgaten en ook geen rekening hield met onze eerdere opmerkingen.
Wij wachten ook op voorstellen van de zijde van de gemeente om al die auto's die, nu vrij parkeren op verschillende
plaatsen in en rond onze wijk, een andere plek te geven dan wel te weren. Immers de tweede koopsessie van het Hart
van Boschveld is al geweest en ook hierbij waren veel gegadigden.
Over bovenstaande punten parkeren, 30 km zone en andere plek vrij parkeren is intern in de gemeente een overleg
geweest. Het resultaat daarvan is ons nog niet meegedeeld. 
Misschien gebeurt dat nog voordat wethouder Logister de keramische route en heel de Paardskerkhofweg komt ope-
nen. Dat gebeurt op vrijdag 7 april om 16.00 uur.

Sloop DMT-loods en gymzalen
Het werk daaraan heeft een tijdje stil gelegen.
De aangevraagde vergunning voor het aanpak-
ken van de verontreiniging moest nog een proce-
dure doorlopen. Dat is nu gebeurd en in week 12
zijn de ondergrondse olietanks leeg  gezogen en
uitgegraven. Op bijgaande foto is te zien dat het
wel enorme tanks waren. Als ze zijn afgevoerd
kan de rest van het sloopterrein geëgaliseerd
worden en met aarde bedekt en dan ingezaaid.
Vervolgens wordt het terrein bij de woningen dan
afgesloten met hekken. Sommige bewoners heb-
ben gevraagd of er een opening in komt zodat zij
een tijdje van het grasveld kunnen genieten. Dat
hebben wij aan de gemeente voorgelegd.

Woonomgevingplan rond Vlekken 18 en 19
De aannemer is  nu toegekomen aan de zwaar-
ste klus de Copernicuslaan. Daar moet ook de ri-
olering nog vervangen worden en het betekent
dat  het deel van deze laan tussen Kamerlingh

Onnesstraat en Lorentzstraat  afgesloten wordt vanaf 3 april en dat eindigt dan volgens de planning op 19 mei. Geluk-
kig is begin april de Edisonstraat bij de Parallelweg weer open zodat de wijk nog redelijk bereikbaar blijft. De omlei-
dingsborden, waarop ook staat 'winkelcentrum bereikbaar' waren een paar weken geleden al te vroeg neergezet vol-
gens de oude planning. Dat is hersteld. 
De werkzaamheden in de Lorentzstraat zijn in vier fases ingedeeld. Dat was extra werk voor de aannemer om de bin-
nenparkeerplaatsen bij de nieuwbouw en ook de doodlopende stukken Ampèrestraat en Voltastaat zo lang mogelijk
bereikbaar te houden. De werkers kunnen daarbij overlast niet voorkomen, maar bewoners zijn ook niet aardig tegen
hen als ze hun hond laten poepen op het fijne zand dat uitgestrooid moet worden over de tegels. �

 Edisonstraat 28  
  
  ☎ 073 -623 3195 
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Met de aanleg van de nieuwe bestrating
wordt zoveel mogelijk geprobeerd om
de fout die door de gemeente gemaakt
is bij het peil van de nieuwbouw (te
hoog) weg te werken. Dat kon in de Ka-
merlingh Onnesstraat niet omdat daar
de fietsstraat al aangelegd was zodat
daar de nieuwe woningen niet beant-
woorden aan de regel levensloopbe-
stendig (stoepje).
Afgelopen week zijn in de Lorentzstraat
en de Copernicuslaan met een hoog-
werker ook vleermuiskasten aange-
bracht bij een aantal nieuwbouwwonin-
gen (die met een lessenaardak). Hope-
lijk worden die in de toekomst bewoond.

Overige werkzaamheden

De bouw van het CPO-project heeft een
tijdje stil gelegen, maar nu kan men de
vorderingen van het werk toch wekelijks
zien. Dat gaat niet zo hard als bijvoor-
beeld aan de andere kant van het spoor,
maar dat is ook een verschil tussen een
grote en kleine aannemer en het soort
bouw: de een gevarieerd en experimen-
teel (CPO) en de andere bouw volgens
vaste patronen. 

Bij de 40 flats gelegen aan de Coperni-
cuslaan 105-183 is men na de steigerop-
bouw met het dak en gevels aan de gang
gegaan en er worden ook al weer heel
wat nieuwe kozijnen aangevoerd en in-
gezet. Op het dak was niet alles goed
achtergelaten toen de grote storm voor-

speld werd. Daar is dus de brandweer bij geweest. Voor bewoners is in de voormalige Wijkplaats een verdieping inge-
richt om even op adem te komen bij al die lawaaioverlast van de werkzaamheden. Daar wordt maar spaarzaam ge-
bruik van gemaakt. Sommige bewoners gaan gewoon een dagje weg uit de wijk om aan de overlast van het werk te
ontkomen. Met verschillende werkzaamheden in een deel van de wijk vlak bij elkaar is het passen en meten om elkaar
niet al te veel in de weg te zitten. Daar moeten de aannemers en toezichthouders maar samen uit komen. 

De opnames van de 91 woningen van Zayaz in de Röntgenstraat en omgeving zijn afgerond. Als je de lijst van werk-
zaamheden, die per woning gaat uitgevoerd worden, ziet dan is dat aan de magere kant. Het is goed als bewoners hun
eigen zaken inbrengen. De proefwoning in de Ampèrestraat is nu gereed en de bewoners hebben een uitnodiging ge-
had om deze woning te bekijken en daar
een keuze te maken uit tegels enz. Ook
de tijdelijk bewoonde woningen zijn aan-
gepakt en men kan zien welke dat zijn,
want daar staan containers en men ziet
witte voetstappen op straat en ook wit
spul bij de putten. 

Bewoners klagen erover dat zij door al
die werkzaamheden van de aannemers
van de woningen met containers en au-
to's en door de aanpak van de bestra-
ting in hun straat of buurt nauwelijks hun
auto kwijt kunnen. De aannemer meldt
ons dat de afgesloten containers open-
gebroken worden en daar wordt dan ille-
gale stort ingegooid. Opknappen van
woningen en wijk kan niet zonder over-
last en die overlast kan alleen maar ver-
minderen als men met elkaar rekening
houdt en begrip heeft voor ieders posi-
tie.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels en Alfred Heeroma
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				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie
				Huid/	Oedeem-therapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				 Onderwijscoaching

										Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								
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Ledenvergadering OBB 8 maart wordt vervolgd op 19 april
De ledenvergadering OBB van 8 maart had twee onder-
werpen: goedkeuren van wijzigingen in de statuten van
de vereniging Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld en
bespreken van de belangrijke onderwerpen voor het OBB
in 2017.

Wijziging statuten
Alle leden hadden persoonlijk en ook nog zo mogelijk per
email de uitnodiging alsmede de voorgestelde wijziging
van de statuten ontvangen. Na een toelichting door Elsa
Reis, een van de leden van het bestuur, ontstond er dis-
cussie over een vijftal artikelen. Aangezien voor eventuele
verandering in de voorgestelde wijzigingen geen meerder-
heid was, zijn de statuten gehandhaafd volgens de wijzi-
gingen, die het bestuur had voorgesteld. 
Omdat het noodzakelijke minimum aantal van 2/3 van de
leden, die nodig was voor wijziging van de statuten, niet
aanwezig was, moet een volgende vergadering uitge-
schreven worden, waarbij dat minimum aantal niet nodig
is. Deze vergadering wordt gehouden op 19 april.
De uitnodiging voor die vergadering is al verspreid. Ieder-

een kan zich nog als lid aanmelden .

Ook worden 19 april nieuwe bestuursleden gekozen door
de ledenvergadering. Tot een week voor de vergadering
(12 april) kunnen leden zich als bestuurslid aanmelden
(voor meer informatie: info@obboschveld.nl) 

Prioriteiten OBB in 2017
Ieder aanwezig lid op de vergadering van 8 maart kon op
een geeltje de belangrijkste onderwerpen opschrijven.
Daarna werd in vijf groepen een top 3-5 gemaakt. Op ba-
sis van deze punten heeft het bestuur een voorstel voor
die belangrijke onderwerpen gemaakt en deze zijn met de
uitnodiging voor de vergadering van 19 april meegestuurd.
De bedoeling is dat die besproken worden in de betreffen-
de ledenvergadering en dat ook dan wordt afgesproken
wie welke taken op zich wil nemen. Ook wordt de afreke-
ning over 2016 toegelicht en ook de begroting 2017 wordt
behandeld.
Tenslotte worden nieuwe bestuursleden door de ledenver-
gadering gekozen.  
Tekst: Kees Heemskerk



Boschveld schoon
Wekelijks wordt  in heel de wijk zwerfvuil geprikt door en-
kele mensen in opdracht van de gemeente. Op de lande-
lijke Zwerfafvaldag van 25 maart zijn leden van Parousia
actief met het schoonhouden van Boschveld bezig ge-
weest. Op 5 april gaan de kinderen weer aan de slag sa-
men met Proper Jetje om de wijk schoon te houden. Op
die dag is er ook de kraakwagen voor afval. 

Landelijke schoonmaakactie 25 maart
Zo'n 30 leden van de Evangelische Gemeente Parousia
gingen vanuit het centrale punt aan de 's Gravesande-
straat, gewapend met prikstokken en vuilniszakken, de
wijk Boschveld in. Dat hebben zij ook vorig jaar gedaan.
Je zou dan denken dat de actie van Boschveld Boent in
de week daarna niet meer nodig is. Maar het is soms heel
opvallend wat een zwerfvuil er allemaal binnen een week
in de wijk te zien is. De vaste prikkers onder de bewoners
kunnen daarover meepraten. 

Boschveld Boent met Proper Jetje op 5 april
Op woensdag 5 april gaan wij voor het eerst in dit jaar
weer aan de slag met de kinderen en hun begeleiders.
Hopelijk zijn er deze keer weer veel kinderen die het be-
langrijk vinden
dat de wijk
waarin zij spe-
len schoon is.
Proper Jetje
komt van te
voren langs
om de kinde-
ren aan te
moedigen om 

mee te helpen aan de schoonmaak van de wijk. Dagelijks
wordt er nog achteloos zwerfvuil op straat gegooid. We
willen graag met zijn allen werken aan een schone wijk.
Illegale stort, vooral losse zakken, zorgen vaak voor
zwerfvuil. Op deze dag komt er ook een kraakwagen zo-
dat men daar zijn spullen die men met de schoonmaak wil
opruimen kosteloos kwijt kan. 
De kraakwagen kan men op deze dag vinden op de vol-
gende adressen:
13.00 - 13.45 Ampèrestraat ter hoogte van het speelplein
Lorentzstraat
14.00 - 14.45 Edisonstraat bij de BBS
Mensen die ziek zijn of slecht ter been kunnen bellen naar
het OBB (073 - 623 3195 of 06 - 2444 9890). Dan worden
hun afgedankte spullen opgehaald door mensen van de
Weenergroep die door BrabantWonen worden ingescha-
keld. U moet dan wel uiterlijk dinsdag 4 april gebeld heb-
ben.

Samen werken aan een schoon Boschveld
Het is natuurlijk goed dat dergelijke acties plaatsvinden.
Echter de wijk schoonhouden en geen illegale stort dum-
pen zou iedere bewoner van Boschveld moeten doen. Dat
gebeurt niet, want de illegale stort is het afgelopen jaar
toegenomen. Voor een deel komt dat van buiten de wijk.
Ook het feit dat er op verschillende plaatsen in de wijk ge-
werkt wordt, is er de oorzaak van dat de wijk er niet altijd
netjes bij ligt. De gemeente doet er zelf heel veel aan om
de wijk netjes te houden. Wij hebben besloten om weer
acties op te zetten om de illegale stort en het zwerfvuil
sterk te doen afnemen. Daarvoor vragen wij om uw mede-
werking.

Tekst: Kees Heemskerk 
Foto: Karin Claassen (archief foto)
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Nu de lente is begonnen wordt het ook weer drukker
met activiteiten en mensen in de wijktuin! Er wordt
hard gewerkt om de kweekbakken en perken plant-
klaar te maken. Met zelf gemaakte compost en ook
compost die we bij het milieustation hebben gehaald,

zorgen we dat de bodem weer wat luchtiger en vruchtbaarder wordt. En dan kunnen de tuiniers weer zaaien of thuis
opgekweekte plantjes in de grond gaan zetten.

Op 18 maart hadden we een leerzame en leuke snoeiworkshop. Pieter van
Bentum en Bas Bouwman van biologisch-dynamische tuinderij de Guit hebben
een clubje van circa 15 geïnteresseerden uit Boschveld, maar ook uit Engelen,
in een workshop veel verteld over het goed snoeien van fruitbomen. Onder het
genot van koffie en koek kregen we eerst op een krijtbord kort wat theorie over
de groei en vormen van fruitbomen. Daarna gingen we met hun hulp zelf aan
de slag met de appel- en perenbomen in
de tuin. Nu maar hopen dat dit in het na-
jaar veel fruit oplevert die we met de tui-
niers kunnen oogsten en verdelen!

De deksels van de opbergbankbakken
zijn intussen waterbestendiger gemaakt
en het informatiebord bij de poort krijgt
een make-over. We werken nog aan de
wilgenboog langs het pad door de tuin die
intussen begint uit te lopen.
Het netwerk stadslandbouw Den Bosch
werkte onlangs weer goed. Samen met
andere tuinen in Den Bosch en ook de aanstaande bewoners van BWWB kon-
den we voordelig struiken bestellen. Daardoor staan er nu ook kruisbessen en
zwarte bessen in de Boschveldtuin.

Op zaterdag 8 april om 15.00 uur komt wethouder Logister de 'nieuwe' Bosch-
veldtuin officieel openen. Dan vieren we ook meteen het 5-jarig bestaan van de

Boschveldtuin. Iedereen is van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Men kan
zaadbommetjes maken en kinderen kunnen geschminkt worden. Voor koffie, thee, limonade en muziek wordt gezorgd.
We vragen iedereen zelf iets lekkers mee te nemen en dan maken we er een gezellig feestje van!

  Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Michael Bögels en Alfred Heeroma


