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Kees Heemskerk vormde een belangrijke schakel tussen bewoners en gemeente en andere professionals.
Op zondag 25 februari overleed hij plotseling. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en een ieder die hem lief had. 
Foto: Michael Bögels
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De held van Boschveld
Een paar jaar geleden
ben ik redacteur gewor-
den van de Boschveld
Buurtkrant. Ik herinner
me nog dat ik in de
oude pastorie werd
voorgesteld aan Kees
Heemskerk. Kees zat
verscholen achter zijn
computer met overal pa-
pierstapels om zich
heen. Je kon er amper
staan. Het eerste wat in
mij opkwam: moet ik met
deze man gaan samen-
werken in de redactie.
Dat wordt niets. Het leek
of Kees dit aanvoelde,
want hij keek ietwat
sceptisch naar mij. Mis-
schien dacht hij: kun jij
wel schrijven over
Boschveld, je woont er
niet eens. Zo begon het.
Op de redactievergade-
ringen zorgde Kees voor
de koffie, maar ook voor koekjes speciaal voor de heren van de onafhankelijke re-
dactie. Wij dus Michael en ik. 

Als Kees op de een redactievergadering van de Buurtkrant was, zat niemand ooit
om een onderwerp verlegen. Hij wist altijd te vertellen waar eens iets mis was of hij
kende iemand die een interessant verhaal te vertellen had en anders vertelde hij
zelf wel wat er in de wijk te doen was. Hij had zijn eigen vaste rubrieken waarin hij
uitgebreid opsomde wat de plannen van allerlei instanties waren, zoals de gemeen-
te. Hij voegde er aan toe wat er van vorige plannen terecht gekomen was en somde
minutieus op wat er allemaal mis gegaan was en welke afspraken niet nagekomen
waren.

Kees onderbouwde zijn betoog vaak met het slaan op tafel. Hij kon ongelooflijk
stevig reageren op wat met name de gemeente had nagelaten of van plan was. Ik
heb  altijd versteld gestaan over zijn enorme dossierkennis. Hij wist precies wat er
aan de hand was. Kees was de luis in de pels voor de gemeente. Kees kon abso-
luut niet tegen (sociaal) onrecht, dat sierde Kees. Hij stuurde  mij en Michael regel-
matig naar een buurtbelangenvereniging. "Ga maar eens met hen praten, dan zal
je het wel horen wat er niet deugt." Ik vroeg me weleens af wat ze bij gemeente
nou echt vonden van Kees!

Op zijn dagelijkse ronde kwam hij van alles tegen. De fotograaf kreeg nogal eens
een mailtje: kom snel daar en daar naar toe, daar wil ik een foto van. Zo'n foto
kwam vaak op het bureau van een ambtenaar met de mededeling: Kijk hier eens,
doe er wat aan! Hij nodigde de fotograaf eens uit om met hem mee te lopen en hij
vroeg hem om alle elektriciteitskasten in de wijk te fotograferen, maar dan ook echt
allemaal. Hij wilde een overzicht om te kunnen laten zien waar kasten in de weg
stonden (dat waren er veel) of zo oud waren dat ze er zeer onbetrouwbaar uitza-
gen.

Zoals Kees praatte zo schreef hij ook in de Buurtkrant. Hij kon pagina's volschrij-
ven over het wel en wee in de wijk, meestal was dat het wee. Alhoewel ik vermoed
dat hij daar veel mee heeft bereikt voor de mensen in de wijk. Als ik op reportage
was hoorde ik over Kees nooit een kwaad woord. Hij was zeer geliefd. Ik vond
Kees ook een lieve bescheiden en een beetje verlegen man. Hij stond niet graag
in de belangstelling. Kees kon pittig reageren op mijn bijdragen, maar dat hield mij
best scherp. Kees had soms wel gelijk! 

Kees hield kantoor in de oude pastorie, Toen hij er over dacht om het secretariaat
van de OBB over te dragen, deed hij een poging orde te scheppen in zijn archief. In
de grote vergaderzaal van de oude pastorie is ruimte genoeg, maar de redactie kon
er niet vergaderen omdat op alle tafels enorme stapels papieren lagen die allemaal
doorgespit moesten worden. Als de gemeente de notulen van de raadsvergaderin-
gen en commissievergaderingen kwijt zou zijn, zouden ze bij het archief van Kees
terecht kunnen. ●

Als herinnering aan Kees, de held van Boschveld
George van der Zande en Michael Bögels
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Kees, de held van Boschveld



Een hulde aan Kees, aan wat hij voor Boschveld heeft betekend
In memoriam Kees Heemskerk (11 mei 1943 - 25 februari 2018)

Het moet zo'n 13 jaar geleden
zijn dat Kees me vroeg of ik
iets voor de Buurtkrant kon
betekenen. Ik woonde toen al
zo'n 13 jaar in de wijk, maar
had me niet echt betrokken
gevoeld bij de wijk. Dankzij
Kees veranderde dat toen
snel. Het was typisch Kees,
mensen betrekken bij de wijk.
Zijn tomeloze inzet fascineer-
de me en dwong bewondering
af. Gedreven, niet om de zaak
heen draaien en met passie.
Er was maar weinig wat hem
ontging. Het was niet altijd ge-
makkelijk om met hem samen
te werken, maar nooit een re-
den om de handdoek in de
ring te gooien; dat deed hij
ook niet. 
Ongevraagd werd hij de krui-
wagen voor Boschveld en niet
zonder succes. Zonder hem
zou de wijk er mogelijk anders
uitzien. Zijn plotselinge heen-

gaan kwam als een donderslag
bij heldere hemel. Niet alleen voor mij, maar voor velen. De
vraag van de redactie aan buurtbewoners en andere betrokke-
nen om iets over Kees te zeggen, bleek niet aan dovemans
oren gericht. Hieronder een collage van de reacties, hij verdient
het!

Alfred Heeroma, eindredacteur Buurtkrant Boschveld

Op zondag 25 februari is Kees tot onze grote schrik onverwacht
overleden. Gedurende meer dan 15 jaar heb we zijn tomeloze
inzet voor de wijk en alle bewoners ervaren. Hij sprak
veel mensen bij zijn rondes op straat en zette zich
persoonlijk in voor de mensen die dat nodig had-
den. Bijna alle mensen kenden hem en zullen
dat gaan missen. Op de ontwikkeling van de
wijk heeft hij al die jaren een hele goede in-
vloed gehad. Met zijn geweldige inbreng bij
overleggen met gemeente en woningbouwcor-
poraties droeg hij daar sterk aan bij en was het
nooit saai. Zijn bemoeienis vonden mensen
soms lastig en ongepolijst. Vele harten heeft hij
gewonnen in al die jaren door de eerlijke manier
waarmee hij in gesprek ging. Dit maakt hem tot een
unieke man. Het verlies en verdriet zal nog lang nadreunen. We
missen hem en wensen zijn familie, vrienden en vele bekenden
veel sterkte bij het verlies!

Johannes Lijzen, voorzitter OBB

Ik kende Kees ruim 30 jaar, altijd onvermoeibaar,
met ergernis en humor over misstanden die vol-
gens hem makkelijk voorkomen hadden kun-
nen worden; het gezonde verstand dat nood-
zakelijk was om de zaak goed te repareren of
de menselijke verhoudingen weer in harmonie
te brengen, was blijkbaar op vakantie gegaan. 
Die consequente houding leverde hem mede-
standers en tegenstanders op, maar ook het res-
pect dat zijn goede dossierkennis de basis vormde
voor zijn ergernis en bezwaren, èn zijn suggesties en ideeën
hoe het ook anders kon, als je de mensen en situaties goed
wist in te schatten. Kees’ heengaan was onverwacht, maar wel
in zijn stijl.

Robbert Schrover

Kees is overgegaan, de herinnering aan zijn iconische rond-
gang blijft: handen op de rug, het Boschveld Blauw op straat. 
Hij richtte zijn scherpe geheugen vlijmscherp op de acties en
bewegingen van gemeente en andere organisaties in de wijk. 
'Ogen en oren van Boschveld' RIP, de voltooiing van BWWB en
het openingsfeestje maak je van de andere kant mee! 

Leidi Haaijer (Boschveldtuin, BWWB, Copernikkel).

Als Kees Heemskerk ergens níet mee bezig was … dan was
het wel 'harten veroveren' van degenen waarmee hij in commis-
sies en overleggen zat. En toch is het juist dát wat hij deed, on-
danks zichzelf. Ik leerde Kees Heemskerk voor het eerst ken-
nen in 2015 bij het Wijkradenoverleg. Ik was meteen aange-
naam verrast door zijn frisse, heldere en kritische commentaar.
Wat een grappige man; wat een goeie kerel! Dat vond ik me-
teen al van hem, ook al duurde het nog een tijdje voordat we
echt contact hadden. 
Doordat ik zelf in het bestuur van Paleiskwartier Wijkbelangen
zit, was het niet moeilijk Kees steeds in de vele overleggen te-
gen te komen. Samen hebben we begin februari 2018 nog de
inspreek opgesteld die we ’s avonds hielden over de 'Spoorzo-
ne' bij het gemeentelijke 'Informeren en Ontmoeten'; na afloop
dronken we nog een biertje. Het laatste, zo blijkt nu. Ik zal hem
heel erg missen.

Sacha Wijmer, Voorzitter Bestuur Paleiskwartier Wijkbelangen 

Voor mij straalde Kees een positieve manier van vrijheid en
zelfvertrouwen uit. Ik vond zijn heldere, intelligente en duidelijke
uitspraken over wat hij 'vond' altijd zeer verhelderend, ook al
was ik het er soms niet mee eens. Ook zijn humor mocht ik
graag. Je kon hem altijd alles vragen, maar moest niet bang
zijn voor zijn antwoord. Ik zal hem missen!!
Peggy Knobel

Als toekomstig bewoonster van Boschveld kwam ik Kees al re-
gelmatig tegen. Meestal in het blauw met een brede lach, pien-
tere kraaloogjes en een boerse loop. Heel vroeger zat hij met
mijn vader in het kerkbestuur van de Anna parochie in West 2.
Dat wist hij me weer te vertellen met zijn geweldige geheugen.
Boschveld verliest een echt markant persoon in zorg en zicht-
baarheid. En in een gevoel van veiligheid. Veel sterkte voor fa-
milie, vrienden en bewoners van Boschveld.

Heleen Blankert.

Als ik aan Kees denk, denk ik onder andere aan al-
les wat we samen de afgelopen 10 jaar hebben

gedaan vanuit ons groene vrijwilligershart voor
de wijk. Alle overleggen die we hadden, met de
werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad,
met de kerngroep van de Boschveldtuin, met de
gemeente, in het Boschveldoverleg of gewoon
in het voorbijgaan op straat of in de tuin. Alle

brieven, zienswijzen, subsidiezaken en alle arti-
kelen voor de buurtkrant, die we schreven. Kees

als waardevolle tekstverbeteraar en invuller van alle
details, straatnamen, huisnummers en data. Alle jaarlijk-

se inboetrondes door de wijk lopend of op de fiets. Een beleve-
nis waren de overleggen van onze werkgroep met de gemeen-
te, eerst in de Pastorie in de Edisonstraat later in het Stadskan-
toor. Heen gingen we in ons eigen tempo op de fiets. Kees was
altijd al eerder in de hal van het Stadskantoor. Ongeveer ieder-

een die dan langsliep groette hem, want bijna iedereen
kende hem. Tijdens het overleg schoot het vaak alle

kanten op, Kees wist alles te verknopen. Het was
een kunst om binnen een uur door de agenda's
en afsprakenlijstjes, die hij vooraf maakte te
komen, los van alles wat hij verder nog noem-
de. Terug fietsten we meestal wel samen, al-
les nabesprekend, door de binnenstad, langs

de draak en door de tunnel, met gevaar voor ei-
gen leven in het drukke verkeer. Zoveel herinne-

ringen en nu opeens weggerukt uit het leven. Wat ga
ik deze bijzondere, hardwerkende, breed belangstellende,
sport-kijkende, slimme, oplettende, aardige, betrokken en be-
trouwbare wijk(werk)genoot missen!

Nicole Pakker

We hebben een goede vriend verloren.
Iedereen in Boschveld kende hem.
Hij was heel zorgzaam voor de hele wijk.
Voor mij had hij een goed hart
Ik heb hem meer dan 20 jaar gekend.
Zo iemand krijgen we nooit meer in onze buurt. Hij was een lie-
ve man
Hij zal in onze gedachten blijven.
Jack Eduards
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Als alles was geregeld
En elke stoep betegeld

Dan had je kunnen gaan

Nu moeten wij er achteraan. 

Bart Oosterveld 



                               Kees gaf kleur
Of 'de goei' het eerst gaan, weet ik niet. Of Kees daarbij
hoorde al evenmin, maar Kees hoorde ontegenzegge-
lijk tot de groep bijzondere mensen die niet alleen mijn
leven kleur gaven. Veertig jaar geleden liep Kees als
Opbouwwerker Stadsvernieuwing voorop in de strijd
voor betaalbare huurwoningen. Samen met bewo-
ners wist hij sloopplannen van tafel te krijgen. Gepokt
en gemazeld in onder meer het Rotterdamse Croos-
wijk ontpopte Kees zich aan de zijde van Bosschena-
ren als een geducht tegenstander van corporaties en
gemeente, toen nog woningbezitter via het Gemeente-
lijk Woningbedrijf. In die tijd is veel gewonnen. Den
Bosch zou zonder die tijd en al die strijdbare bewoners
niet de stad van nu zijn. Daar mogen we mensen als Kees
enorm dankbaar voor zijn.

Wim van Deurzen

Er zijn mensen die je je blijft herinneren, omdat zij iets
doen wat je wellicht zelf zelden of niet doet. Voor mij
is Kees Heemskerk zo iemand. Hij speurt, controleert,
merkt op, maakt melding van, zegt gedag, loopt door,
kijkt 'ns goed, maakt een praatje en vervolgt z'n weg.
In gezelschap mompelt hij graag net wat harder en
geeft gevraagd en ongevraagd z'n advies. Nee, bij
Kees geen blad voor de mond, maar recht uit 't hart.
Over de honderd woningen in aanbouw aan de
Paardskerkhofweg windt hij zich verschrikkelijk op.
Kees zei hierover ooit "Dure woningen die zich met de
rug naar de wijk keren, hoe moeten zij zich verbinden
met Boschveld?"
Kees een mooi mens, waarbij 't belang van de wijk altijd
voorop stond. We zullen 'm missen.

Patrick Kloth

We gaan niet alleen de kritische noot aan het adres van het
bouwproject Bewust Wonen Werken Boschveld missen, maar
ook de interesse van Kees Heemskerk; we betreuren het dan
ook ten zeerste dat we hem uiteindelijk niet allemaal mee gaan
maken in deze mooie wijk en ervaren het als enorm spijtig dat
we hem te zijner tijd niet welkom kunnen heten in onze tuin
in wording.
We wensen zijn gezin alle sterkte toe!

Het bestuur van BWWB

Kees,
Een man die wars was van alle drukte die er
soms gemaakt werd op het stadhuis, voor wat
de bestuurders van de stad dan als belangrijk
gevonden.
Samen met Kees heb ik geprobeerd om de belof-
te, aan de bewoners van Boschveld in 1995, een
supermarkt in Boschveld, gedaan door Elly de Jonge,
waar te maken.
Helaas wilden de Raadsleden niet meewerken, het grote geld
heeft gewonnen, dit beseften we samen, de belofte zou
nooit gestalte krijgen.
Kees kon ook samen met mij steeds opnieuw boos worden om
het hele grote geldbedrag, bestemd voor de achterkant van het
winkelcentrum dat verdampt is, gebruikt voor plannen te maken
en verder niets en niemand kon hem vertellen waar de rest van
dit geld voor gebruikt was.
Dat was Kees ten voeten uit, hij mopperde dan omdat hij vond
dat dit dan voor heel andere zaken gebruikt had kunnen wor-
den, hierbij dacht hij dan aan mensen in Boschveld.
'Onze Reus van Boschveld is niet meer', wat zullen we hem
missen, lopende en al speurende door de wijk.

Liesbeth van Malsen

Hoe zag hij er altijd uit? Handen op de rug blauwe jas aan pen
en papier in de hand.
Hij maakte een grote indruk. Uitspraak “niet opgeruimd dan ver-
dien je klapjes”
Iedereen is enorm geschrokken. Wat kunnen we doen ???
insallah, dezelfde Kees krijg je nooit.
Hij was voor de wijk een zorgzame en lieve man.
We zullen hem missen

Fietswerkplaats: Yamna, Sakina, Maryam, Milouda, Faisa

Kees Heemskerk, de mensenmens uit Boschveld, is niet
meer onder ons. Maar vergeten doen we hem nooit. Ik
heb Kees ruim 6 jaar gekend. Zolang woon ik in
Boschveld aan de Copernicuslaan. In die korte tijd
kende ik Kees van Proper Jetje / Boschveld boent, de
wijkvergaderingen, de Buurtkrant en van de vele ge-
sprekken onderweg. Want Kees was altijd onderweg.
Voor ons allemaal en vooral voor al diegenen die
steun nodig hadden. Kees kende iedereen binnen de
wijk en zeker daar waar er problemen waren of pro-
blemen gingen ontstaan. 

Maar Kees kende ook alle organisaties die daar iets
aan zouden kunnen doen. Dan greep hij in en ruste niet

voordat het probleem was opgelost. Kees was van 'een
man een man, een woord een woord' en o wee als je je daar

niet aan hield. Er zijn heel wat medewerkers van de gemeente
of woningcorporaties die in dat geval te maken kregen met

een boze Kees en dan kon je beter wegwezen. Maar ie-
dereen, vriend of vijand, wist dat Kees dat nooit voor
zichzelf deed, altijd in het belang van een ander of in het
belang van de wijk.
Een groot mens is heen gegaan. Bedankt voor alles
Kees. Ik wens zijn gezin heel veel sterkte toe.

Bert Smolders, Wijkbewoner

"Kees, mogen we bij jou in de pastorie komen repete-
ren aan onze dans?'"
Kees bromde: "Da's goed." 
"Kees, wil je meespelen in de voorstelling?" 
Kees bromde: "Ja, hoor. Dat doe ik wel."
"Kees, mogen we je geluidsinstallatie lenen voor het

koortje?'"
Kees bromde: "Prima, kom maar halen."

Hij maakte er weinig woorden aan vuil, maar alles kon en
alles mocht. Altijd. 

En hij was er altijd bij. Bij elk concertje van de Boschveldband
of van het Boschveldkoortje, bij elke presentatie en elke voor-
stelling. 
Dank, lieve Kees, voor je stilzwijgende maar o, zo voelbare
support. 
Rust zacht. 

Janneke Franke

Onze “burgemeester van Boschveld”is niet meer.
Ik zie hem nog lopen in zijn blauwe jas, handen
op de rug, de wijk inspecteren.
Elke dinsdag en vrijdagmiddag zag ik Kees in
de Pastorie, waar ik  dan  verhalen kreeg over
de gemeente, wat de gemeente allemaal wel
niet goed deed, ten opzichte van de wijk
Boschveld. 

En Kees had vaak gelijk al kreeg hij dat natuur-
lijk niet.

Het is stil in de Pastorie, zo zonder Kees.
Boukje

Het is ongeveer 6 jaar geleden dat ik als opbouwwerker van Di-
vers in Boschveld aan het werk ging. De buurt was mij niet
vreemd, maar om echt inzicht te krijgen van de 'ins en outs'
was een van mijn eerste stappen… een gesprek met Kees. 
Dat heb ik geweten of juist niet. Het werd een lang gesprek
over Boschveld, zijn bewoners en de professionals, die minder
moesten zeggen en beloven en meer moesten doen.
Hij praatte breeduit en continue herhaalde hij tegen mij… weet
je wel... weet je wel… in zijn monoloog. Ik durfde haast niet te
zeggen dat ik heel veel van wat hij vertelde juist niet wist. Pas
later kwam ik erachter dat “weet je wel”  voor hem een stop-
woord was zoals anderen “zeg maar” of “uhh” gebruiken. 
Kees is door de jaren heen een soort sparringspartner gewor-
den. Zo kwam hij op de vrijdagochtend, vlak voor zijn plotselin-
ge overlijden, nog naar me toe in het Wijkplein. Hij was ontzet-
tend boos over een huisuitzetting die in de Voltastaat had
plaatsgevonden en wat ik daar van wist. Ik wist er niet van en
zou het natrekken bij de collega’s van Juvans. Helaas is dit mijn
laatste gesprek met hem geweest. 
Kees ik zal je missen als sparringspartner, als encyclopedie van
de buurt, als integer en bevlogen man. Je was een dossiervre-
ter, maar ook een doener, elke dag op straat in je geliefde
Boschveld. Nooit uit op eigengewin, ook als je voor de troepen
uitliep, altijd in dienst voor de buurt en zijn bewoners. Helaas
heb je je eigen opvolging niet geregeld. Maar misschien wist je
zelf ook wel dat dit onbegonnen werk was.

Wim Smeets, wijkwerker Divers   ●
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Ruwe bolster,
blanke pit

Met Kees ging je niet lachen
Wel MET hem lachen

Altijd gevoel voor humor
Nooit droog of dor

Tot nu
Dag Kees, tot later

Corrie

Ik fiets
Jij loopt
Ik zwaai 
Jij lacht

Ik zie
je niet

Dag Kees
Rust zacht

Lisette



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

Succesvolle Familie Boschveld editie
Na het grote succes van 'Held van Boschveld' in september 2016 hebben Janneke Franke en Vincent Verbeeck, twee muzikale
duizendpoten, zich opnieuw gewaagd aan de regie van een nieuwe muzikale theaterroute door de wijk. En weer opnieuw met
studenten van de theateropleiding van het KW1C. En weer opnieuw is het een geslaagde formule gebleken. Immers de theater-
route of liever gezegd de lichtjesroute was mooi, indrukwekkend, verrassend en vol variatie. 

De voorstelling gaat over het familiegevoel. Hoe zit het nou met
dat familiegevoel? Gaan Marokkaanse families anders met el-
kaar om dan Turkse? Trekken Somalische families meer naar
elkaar toe dan Nederlandse? Maar, zijn we juist in Boschveld
niet allemaal familie?" Daar gaat het om in de straatvoorstelling
in een unieke wijk met veel diversiteit. Het spektakel begon bij
de Copernikkel, een beetje het hart van alle wijkactiviteiten. Vin-
cent Verbeeck was de routeleider die met groot enthousiasme
en onder applaus werd geïntroduceerd door Janneke Franke,
die ditmaal de rol van reporter vervulde. Vincent was heel blij
met zijn rol als routeleider. De in Brussel wonende Vincent zei:
"Het is hartverwarmend wat er allemaal dankzij de wijkbewo-
ners tot stand is gekomen. Ik wacht nog even op de doos met
fakkels en dan we beginnen." Maar de doos is kwijt. "Dan be-
ginnen we zonder lichtjes, kom we gaan", zei de reporter. 

Balkonscène
Vincent laat zijn eerste accordeonklanken horen, het klinkt veel-
belovend. Even later op de route worden we tegengehouden
door twee zogenaamde veiligheidsbeambten. "U mag hier niet
door. We hebben iets raars gezien. Op last van de autoriteiten
mogen jullie hier niet door. De route moet worden omgelegd."
"Nee, dat doen we niet, want ik zie daar de fakkels. De fakkels
zijn gevonden. Kom, we er gewoon door", zei de reporter. "Niet
doen, er is daar in die straat een raar voorwerp gesignaleerd."
"We laten ons niet tegenhouden. We breken door, we accepte-
ren dat niet. Er niks aan de hand." 
Even later steekt iedereen een fakkel aan. Het is nu een echte
lichtjesroute geworden in donker Boschveld. Intussen vraagt
Vincent zich af hoe een grote ronde hoepel uit zichzelf voortbe-
weegt! "Hoe kan dat?" Onderweg zingt het Boschveldkoor:
Dona Nobis Pacem. De hoepel loopt met ons mee naar de vol-
gende scène. Een balkonscène tussen moeder en dochter. De
dochter wordt vandaag veertig, maar vindt dat niet leuk. Haar
moeder vertelt dat haar schoonzus destijds ook geen veertig
wilde worden: "Oké, dan stappen we in de auto, rijden naar het
spoor en dan gooi je je eigen voor de trein. Nou, daar reageer-
de ze niet leuk op.: "Ons mam is ook zo'n flapuit, dat kun je ook
niet maken." En zo gingen de verhalen over haar schoonzus
nog even door.  

Samen, we doen het samen
De stoet zet zich weer in beweging. Op het speelveld van de
Copernicuslaan wordt actie gevoerd door twee vrouwen. "We
eisen gelijke rechten en gelijke beloning én alle vluchtelingen

zijn welkom. We zijn ook tegen uitbuiting. Samenleving bete-
kent met z'n allen samen leven." "Dat klinkt goed", zegt de re-
porter. Vincent: "we zijn ook samen, u kunt ons volgen." Het
koor zingt: ‘Samen, we doen het samen’ 
Op weg naar de Parousia-kerk loopt een meneer nogal te mop-
peren. Hij vertrouwt zijn medemens niet meer. Vincent: "Het is
een gezellige route en u moppert alleen maar." Hij vraagt zich
af of die meneer zelf wel te vertrouwen is, maar dat komt na
wat gepraat helemaal goed. De afsluiting is in de volgepakte
Parousia-kerk. Een paar opgetekende familieverhalen worden
door studenten van de theateropleiding beeldend vertolkt. Tot
slot klinkt nog eenmaal Dona Nobis Pacem, een mooie afslui-
ting.  ●
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Een grote ronde hoepel die zichzelf voortbeweegt

Balkonscene met 'moeder en dochter'

Uitvinder en mopperende meneer



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

Workshop 'Hoe snoei je een fruitboom?'
Zaterdagmorgen negen uur. Op deze laatste zaterdag van februari was het buiten gemeen koud. De wind woei stevig. Binnen
was het aangenaam warm. Onder het genot van een kopje koffie opende ik mijn email en las: 'Heb jij zin om een verslagje te ma-
ken over de workshop 'Hoe snoei je fruitbomen?'. De workshop is om 10.00 uur in de Boschveldtuin.' Tsja, wat doe je dan? Mijn
buurtkrantmaatje Michael zou foto's maken. Samen uit, samen thuis, is ons motto. Dus snel me warm aangekleed. Om precies
tien uur was ik in de Boschveldtuin. Ik ben verbaasd dat er al zoveel mensen waren ondanks de kou, enthousiaste workshopdeel-
nemers. Fruitbomen snoeien is kennelijk een populaire bezigheid. Op een keukentafeltje als warmhouder warme koffie. 

 
Dapper
Nicole Pakker van de buurttuin klom op een boomstam en ver-
welkomde alle deelnemers. Ze vond het heel dapper dat de
deelnemers de kou hadden getrotseerd. Ze vertelde ook dat het
een gratis workshop was, maar wijzend op een potje, dat een
donatie best welkom was. Het was fijn dat Nicole in haar wel-
komstwoord zei dat het theoretisch deel van de workshop van-
wege de kou in de BBS zou plaatsvinden. Daarna natuurlijk wel
een uurtje lang in de kou de theorie omzetten in de praktijk. Die
wetenschap deerde de diehard-snoeier niet. Er klonk in ieder
geval geen gemor. In een ijlings aangelegd geïmproviseerd
zaaltje vlakbij de balie van de BBS werden twintig stoelen ge-
plaatst. Het was aangenaam warm in de BBS, een goede op-
warming voor het echte snoeiwerk straks buiten.
 
Schoolkrijtbord
Iedereen zat en Pieter van Bentum van de biologi-
sche dynamische tuin 'De Guit' begon zijn verhaal
over het snoeien van fruitbomen. Pieter gekleed in
stoere schipperstrui en een blauwe vale overall pak-
te krijtjes uit een doosje en begon een fruitboompje
te tekenen op een heus schoolkrijtbord. Een
schoolkrijtbord! Ze bestaan nog in het digitale tijd-
perk. Nou is snoeien ook handwerk, dus paste een
schoolkrijtbord wel. Maar hoe snoei je fruitbomen?
Je begint met dood, beschadigd en kruisend hout te
verwijderen. Hou het hart van de boom open, dat is
belangrijk. Ter info: er zijn laagstam- en hoogstam-
boompjes.
 
Aan de slag
Pieter: "Probeer een evenwicht te vinden tussen
groeihout en vruchthout. Verwijder altijd de scheuten

op de stam (onder de ent-plaats of onderste gestel-tak) of
scheuten uit de wortel. Nu is het snoeien van een appel- of pe-
renboom wel gemakkelijker als het blad eraf is, dan kan je de
takkenstructuur en de verdeling van groeischeuten en vrucht-
hout beter beoordelen. Ook is het beter om regelmatig te snoei-
en, bijvoorbeeld eens per jaar of eens per twee jaar. O ja, ge-
bruik voor het snoeien een scherpe snoeischaar, dat maakt het
snoeien gemakkelijker en waarschijnlijk leuker." 
Na al die wetenswaardigheden over het snoeien wachtte buiten
in de (Siberische) kou de proeftakken en de echte boompjes
om te snoeien. Voor iedere deelnemer was een er oefenboom-
pje beschikbaar. Gelukkig scheen het zonnetje bemoedigend
voor de deelnemers van de geslaagde workshop. ●
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Pieter van Bentum wijst aan waar je moet snoeien

In Siberische kou luisteren de deelnemers naar snoei-instructies



Tekst:  Nadia Ouzahir

BoschveldWereldkeuken Wijkmaaltijd
Eén keer in de maand op de laatste vrijdag van de maand ko-
ken vrouwen van de Boschveld Wereldkeuken voor ongeveer
vijftien medebewoners. Tijdens deze avond is er ruimte voor ge-
zelligheid, een praatje en natuurlijk een heerlijke maaltijd van
de Boschveld Wereldkeuken. De Wijkmaaltijd wil verbinden in
de wijk. Het is elke keer weer een verrassing welke kok uit welk
land welk gerecht op tafel tovert.
Voor slecht € 5 kunt u lekker mee eten en gezellig mee kletsen.

Duurzaamheid, seizoensgebonden
De Boschveld Wereldkeuken maakt zoveel mogelijk gebruik

van seizoensgebonden producten, deze producten bieden de
natuurlijke stoffen die de mens nodig heeft per seizoen. Ook
zijn deze producten goedkoper en meer op voorraad. Dit draagt
bij aan de duurzaamheid die de keuken graag wilt uitstralen.

Meer weten?
Bel 06 - 2521 5340 of stuur een mail naar de Boschveld We-
reldkeuken info@copernikkel.nl. Vermeld in het onderwerp dat
het om Boschveld Wereldkeuken Wijkmaaltijd gaat.
De Boschveld Wereldkeuken is gevestigd in Copernikkel, Co-
pernicuslaan 308.
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Huiskamer de Westhoek bruist…
 

Dat is wat we graag willen, net zoals alle andere activiteiten in de West-
hoek. Op 12 september 2017 hebben we met een aantal wijkbewoners,
vrijwilligers en professionals een brainstorm gehouden over het opstarten
van een huiskamer in de Westhoek, met positief resultaat. Vanaf 28 no-
vember 2017 zijn ouderen iedere dinsdag welkom in de huiskamer van
10.00-13.00 uur. Ook zijn er een paar vragenuurtjes geweest. Samen ma-
ken we de huiskamer bruisend
We nodigen je graag uit om het glas te heffen bij de feestelijke opening op
dinsdag 13 maart 2018 om 14.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie: Ron Hanegraaf, André Peperkamp, Wim van de
Wiel

De Westhoek



Tekst: Wim van Deurzen
Foto:  Olaf Smit

Gastvrouwen wijzen bezoekers Copernikkel de weg
"Wij zijn de VVV van Boschveld"

"De gastvrouwen van Copernikkel komen uit heel de wereld," vertelt Hataw Mahmood. "Bijvoorbeeld uit Syrië, Marokko, Eritrea,
Somalië en Nederland. Ik zelf ben een Koerdische uit Noord-Irak. We zijn een bont gezelschap en meteen een goede afspiegeling
van Boschveld waar zo'n zestig nationaliteiten wonen. Ik ben nu zo'n jaar gastvrouw en dat bevalt me erg goed. Je bent het eerste
contact voor iemand die bij Copernikkel binnen komt lopen. Je wijst de weg, geeft informatie, stelt mensen op hun gemak. Het is
belangrijk als mensen die voor het eerst in Copernikkel zijn een warm welkom krijgen."

Copernikkel bestaat nu een kleine vier jaar en sindsdien zijn
gastvrouwen actief. "In het begin waren we nog beperkt open
met Babs en Marleen als eerste gastvrouwen," zegt Jeannette
van Lier, zelf gastvrouw van het eerste uur en nu administratief
medewerker van Copernikkel. "Na een aarzelend begin zijn we
de hele week opengegaan. Vijf dagen van 10.00 tot 16.00 uur.
De groep gastvrouwen is nu veel groter. Met Halima, Selma,
Batul, Marieke, Hidat, Peggy, Hataw, Joanda en Sofiyo zijn we
met negen. De vrijdagmiddag is soms nog wel een probleem,
maar verder hebben we de week goed vol."

Over van alles
Gastvrouwen hebben van alles te doen in Copernikkel. Marieke
Ermatinger: "Allereerst zijn we er om gasten te ontvangen en
hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Als wij het ant-
woord schuldig blijven, weten we de weg naar anderen goed te
vinden. We geven informatie, maken een praatje, leggen af-
spraken vast en schenken koffie en thee. En we houden de
boel netjes. De vragen die we krijgen gaan over van alles. Een
ingewikkelde brief bijvoorbeeld, wat iemand moet doen om ac-
tief te worden, over één van de buurtactiviteiten, iemand die
een klus wil laten doen door de klussendienst of hapjes bestelt
bij de BoschveldWereldkeuken. Een telefoonnummer of een
adres. Noem maar op. Eigenlijk zijn wij de VVV van Boschveld."

Aan de muur
"Dat niet alleen," vult Joanda van Geffen aan. "We houden de
etalage bij en ruilen boeken in ons buurtbibliotheekje. Peggy
Knobel doet de kunst aan de muur, zoals laatst van Ben van
der Kallen en binnenkort van Lonneke Kerkhoven. Anderen
hebben tassen hangen of fraaie ansichtkaarten liggen die we
verkopen. Zo om de maand komen we bij elkaar om bij te pra-

ten en elkaar te zien. Dat is altijd gezellig. Iedereen kan mee-
doen, ook als je nog niet zo goed Nederlands praat. Als dat zo
is, ben je gastvrouw samen met iemand die het Nederlands
goed beheerst."

Bevalt beter
Sofiyo Mottadiin is al weer zo'n twee jaar gastvrouw in Coper-
nikkel. "Met veel plezier. Het is leuk om te doen en fijn om an-
deren te helpen. Je steekt er wat van op en je leert andere
mensen kennen. We kunnen als gastvrouwen goed met elkaar
opschieten. Voordat ik hier begon, pakte ik via Weener XL
snoepjes in. Dat deed ik om werkervaring op te doen. Ik stond
de hele dag aan de lopende band en dat kon ik eigenlijk niet
met mijn rug. Gelukkig kreeg ik toestemming om aan de slag te
gaan bij Copernikkel en de fietswerkplaats. Zo krijg ik het Ne-
derlands beter onder de knie en leer ik elke dag dingen bij. Dat
bevalt me beter, veel beter. Ik heb het hier heel erg naar mijn
zin."

Meer weten of meedoen?
Copernikkel is regelmatig op zoek naar gastvrouwen en gasthe-
ren die mee willen doen. Bel 06 - 2521 5340 of mail naar
info@copernikkel.nl. Of loop even binnen aan de Copernicus-
laan 308 in het winkelcentrum van Boschveld.  ●
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Gastvrouwen in overleg. 'Altijd gezellig'



Tekst en foto: Leidi Haaijer

Update CPO-bouwproject BWWB 
(Edisonstraat, Zernikestraat en Paardskerkhofweg)

Het bouwproces nadert zijn einde; in maart worden de laatste
twee blokken aan de Paardskerkhofweg opgeleverd. De bewo-
ners daar kunnen hun nieuwe buren verwelkomen.
Eind februari is het granulaat op de daken aangebracht. Hier
kunnen allerlei plantjes in groeien, een zogenaamd groen dak,
wat zorgt dat het water veel geleidelijker naar de bodem komt;
bloemen zullen bijen en andere insecten aantrekken die weer
voedsel vormen voor de vogelpopulatie. Zo dragen we ook
weer bij aan een gezondere omgeving met een grote variatie
aan levende wezens.
Er valt nog veel te doen in de woningen. Veel bewoners hebben
de keus gemaakt om het huis zoveel mogelijk zelf naar eigen
smaak en inzichten te bouwen en in te richten. Natuurlijk kost
dat tijd en naast het reguliere werk en het duurt allemaal wat
langer dan wanneer alles uitgevoerd was door derden. Het is
niet voor niets een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-
project.
Als de laatste woningen opgeleverd zijn, haalt de aannemer de
spullen weg en kunnen de bewoners zich gaan richten op de in-
richting van de gezamenlijke binnentuin en de kas.
De gemeente gaat dan ook de straten rondom het project in-
richten. ●
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Granulaat wordt op de daken getild en met de hark
verspreid

Van Jeugdhuis naar Buurthuis
In 1953 werden de eerste
huizen in Boschveld opgele-
verd. De bewoners waren
voornamelijk van katholieke
aard. Het waren werknemers
van De Gruyter, Michelin en
Remmington, maar ook be-
woners uit De Pijp, een wijk
die toen werd opgedoekt.
De wijk, toen nog West 1 ge-
heten, kreeg in 1956 ook een
eigen kerk, de OLV van Aldu-
rende Bijstand. Een kerk
waar 1200 mensen in kon-
den. De kerk staat er niet
meer.

Het was ook een jonge wijk,
ruim de helft van de bewo-
ners was tussen 8 en 24 jaar.
Activiteiten voor die groep
werden georganiseerd door
de Jeugdcentrale West, een
samenvoeging van diverse
jongeren groepen in 1954.
Deze Jeugdcentrale zal lang een belangrijke rol spelen in de
wijk. Ze organiseerden niet alleen activiteiten voor de jeugd, ze
zorgden ook voor informatievoorziening. Op 19 juli 1958 ver-
scheen de eerste editie van het jeugdblad De Klaroen. 

De kerk speelde een belangrijke rol voor de Jeugdcentrale,
maar ze wilden een eigen plek. Tussen 1960 en 1964 werd er
aan de Marconistraat door leerlingen van de UTS (Technische
School) een jeugdhuis gebouwd. Het geld hiervoor werd bijeen-
gebracht door bewoners, winkeliers en bedrijfsleven. 

Eind jaren 60 veranderde de maatschappij snel, ook de jeugd.
Vetkuiven en Artistiekelingen en andere stromingen streden
voor meer vrijheid van de jeugd. Het draagvlak voor de Jeugd-
centrale neemt steeds meer af en ze moeten er voor kiezen om
open staan voor andere stromingen. 

In de jaren 70 veranderde de wijk snel. Niet alleen werd in 1971
de naam West 1 veranderd in Boschveld, ook kwamen er meer
gezinnen van gastarbeiders wonen in de wijk. Die hadden niet
zoveel op met de katholieke organisatie. Ook begon de wijk te
vergrijzen en kwam er steeds minder jeugd.

In 1983 besloot de gemeente dat Boschveld een vernieuwing
moest ondergaan. Voor de Jeugdcentrale was geen draagvlak
meer. Door zich te richten op leefbaarheid (onder andere groen-
voorziening) probeerde de Jeugdcentrale nog een rol te spelen.

De gemeente koos echter een eigen weg via de nota Leefbaar-
heid Boschveld (1982) en daarin was geen rol weggelegd voor
de Jeugdcentrale en werd deze ontbonden. 
In 1985 kocht de gemeente het Jeugdhuis en transformeerde
het tot een Buurthuis. Aanvankelijk speelde het een belangrijke
rol in de wijk, maar in de jaren 90 moest de gemeente bezuini-
gen en werden de subsidies aan buurthuizen verlaagd of zelfs
stopgezet. 

Buurthuis Boschveld bleef echter bestaan, mede dankzij parti-
culier initiatief, in de vorm van een Stichting. Hoewel het Buurt-
huis vooral voor de buurt is, is de stichting genoodzaakt ook ac-
tiviteiten van buiten de wijk toe te laten. Het pand bood ook on-
derdak aan het Ouder Kind Centrum (later Meer met Elkaar),
welzijnsorganisatie Divers, een dansstudio en aan kinderop-
vang.

In 2015 werd de BBS opgeleverd en verhuisde het Buurthuis
hier naar toe. Het leeggekomen pand uit de jaren 60, nu aan de
Edisonstraat, werd eind 2015 gesloopt. Slechts enkele kunst-
werken werden gespaard, één ervan hangt nu in de hal van de
BBS.

Tekst en Foto: Alfred Heeroma
Een deel van de inhoud van dit artikel is gebaseerd op
Bossche Bladen 1993-2

Het Buurthuis aan de Edisonstraat vlak voor de sloop in 2015



  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

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl
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Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Maaike de Ruijter

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 10.30

Mantelzorg
Buurtteam
Buurtteam
Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Claudia ten Hove
Anja Ligtvoet / John Wildenberg

Maandag
Maandag

Laurette Pinxt / Tessa Tomasini
Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings

Woensdag
Donderdag

11.00 - 12.00
13.00 - 14.30
10.00 - 11.30
11.00 - 12.00

Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Remko de Vries
Email: remko.de.vries@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

PowerUp073 wil jongeren uitdagen
PowerUp073 wil jongeren uitdagen om het beste uit zichzelf te halen én om een positieve bijdrage te leveren aan de samenle-
ving. De focus ligt op jongeren tussen 12 tot 23 jaar. Jongerenwerker Reggae Couthino van Divers is één van de drijvende krach-
ten van PowerUp073. Hij richt zich op jongeren in Den Bosch-West. PowerUp073 is een initiatief van Divers, Juvans en S-PORT.  

Reggae met zijn onafscheidelijke pet vertelt met veel enthou-
siasme over het project. Alsof het zijn kindje is. Verbinden is zijn
toverwoord en dat gaat hem zo te horen goed af. Zo'n twee jaar
geleden is PowerUp073 van start gegaan. Reggae: "We heb-
ben de krachten gebundeld om jongeren op posities brengen
zodat ze sterker worden op weg naar hun volwassenheid. In dit
project praten we over een breed scala jongeren en niet over
een specifieke groep. Bij zo'n project wordt namelijk vaak ge-
dacht aan risicojongeren. Als in mijn wijk een jongere graag iets
met andere kinderen wil gaan doen, stimuleren wij dat juist. Een
voorbeeld: er is een bandje opgericht en die wil graag muziek
gaan maken. Dan gaan we dat faciliteren. Zo willen we vooral
kijken naar de kansen en talenten van jongeren om hen zo op
weg te helpen." 

Band creëren 
Hoe bereik je jongeren? "Ik kom veel op scholen zoals het
KW1C waar ik in de pauzes spreek met heel veel jongeren. Ik
vraag dan: 'woon jij in West?' 'Hoe gaat het met je?' Dan ga ik
een gesprek aan, gewoon vrijblijvend. Vraag wat ze missen in
de wijk of wat zouden ze kunnen betekenen in de wijk. Voor je-
zelf of voor anderen. Zo gaat het balletje rollen. Soms krijg ik
ook jongeren doorverwezen die graag willen voetballen of spor-
ten. Dan ga ik met hen hierover in gesprek. Ik probeer eerst

een band te creëren, dat vind ik belangrijk. Vooral goed luiste-
ren en proberen dieper te kijken. Soms gebeurt dat ik denk 'Er
is iets met een jongere'. Bijvoorbeeld overgewicht. Misschien
heeft hij / zij hulp nodig. Moet ik doorverwijzen?"

WhatsApp dominant
"Daarnaast is internet ook zo'n ding. Denk aan gameverslaving.
Er zijn jongeren die urenlang gamen en daardoor sociaal geïso-
leerd raken. Komt veel voor. In zo'n situatie  zeg ik dan: 'Kom
we gaan andere dingen doen. Buiten sporten.' Wat mij betreft
mogen jongeren best op straat rondhangen, dan maken ze op
een andere manier contact met leeftijdgenoten. Want het is te-
genwoordig zo dat door WhatsApp jongeren elkaar weinig of
niet meer spreken. Ook is de natuurlijke manier van elkaar aan-
kijken minder geworden waardoor de sociale vaardigheden
averij oplopen. Ik kwam een jongere tegen die aan het appen
was en mij niet aankijkt terwijl hij met mij staat te praten. Je
bent toch met mij aan het praten! De smartphone of iPad is te-
genwoordig heel dominant. Ook aan tafel tijdens het eten. Dat
vind ik jammer. Bij mij gaat dat anders, maar ik ben ook een di-
gibeet." 

Meedoen
"Bij PowerUp073 gaat het om het meedoen. Zo werkt het ook in
het echte leven. Wanneer  je je opsluit dan ben je ook niet zicht-
baar voor de ander. Dat is niet goed. Jongeren hebben ook hun
onzekerheden. Ik ga niet met de vinger wijzen en zeggen: 'Dit
mag niet, dat mag wel.' Dat werkt niet. Uit zichzelf zullen jonge-
ren niet zo snel zeggen dat ze in de stront zitten. Ik ben er niet
alleen voor de ontspanning of de ontmoeting, ik ben er ook
wanneer een jongere problemen heeft om deze op te lossen.
Het vraagt soms om een lange adem, werken in het tempo van
de jongeren. Je moet goed tegen teleurstellingen kunnen. Dat
is aller moeilijkste, maar daar staat tegenover dat hieruit mooie
dingen kunnen ontstaan. Dat geeft mij energie."  ●

Tekst: George van er Zande
Foto:  Michael Bögels

Jongerenwerker Reggae Couthino



Wijkgericht
Ter herinnering:

Kees
Heemskerk
Kees Heemskerk, bijgenaamd 
‘de burgemeester van Boschveld’ 
is zondag 25 februari onverwacht 
overleden. Hij laat een vrouw, 
drie kinderen, twee kleinkinderen 
en 3.000 wijkbewoners achter. 

Zie verderop in deze uitgave.

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, maart 2018
Editie Buurtkrant Boschveld

‘Vertel Boschveld, wat doen we met 
onze Spoorzone?’
Bewoners van de wijk Boschveld worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de Spoorzone. 
De gemeente heeft grote plannen met dit stadsdeel, waarvan Boschveld een onderdeel is.

Een uitgebreid voorstel van het College van Burgemeester 
en Wethouders is door de gemeenteraad op 6 maart 
besproken. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief 
was de uitkomst van het debat nog niet bekend, maar het 
plan voorziet erin dat er € 1,3 miljoen vrijgemaakt wordt 
om te werken aan de verdere ontwikkeling van plannen 
voor de Spoorzone. 

Mix
In het plan gaat het onder meer om het creëren van een 
mix van woningen en bedrijvigheid, een hoogwaardig 
openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van het 
stadsdeel. Maar ook herbestemming van industriële 
historische gebouwen, aandacht voor duurzaamheid en 
ruimte voor innovatie en experimenten zijn onderdelen 
van de ontwikkeling.

Op dit moment zijn de plannen nog allesbehalve concreet. 
Dat komt onder meer omdat de gemeente de ideeën 
samen met allerlei betrokkenen wil maken en uitwerken. 
Daar horen ook de bewoners van Boschveld bij, onder 
meer via het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld 
(OBB). 

Beducht
Overigens gaven veel wijkbewoners hun mening al tijdens 
eerdere bijeenkomsten en andere vormen van inspraak. 
Dankzij die inbreng weet het College dat de Boschvelders 
beducht zijn voor overlast door nieuwe bedrijvigheid en 
woningen. “Het is goed om te beseffen dat het noordelijk 
deel van de Spoorzone altijd al een intensief gebruikte 
omgeving is geweest”, stelt het College tegenover die 
zorg. “Denk daarbij aan de periode dat de veemarkt, het 
Regionaal Energiebedrijf, Grasso/Grenco, Michelin en het 
EKP-gebouw nog in functie waren.” De zorg richt zich 
onder meer op overlast door mensen die hun auto in of 
dichtbij de wijk parkeren als de ze de trein pakken. Ook 
zijn wijkbewoners kritisch over nieuwe gestapelde bouw 
en hoogbouw. 

Hoewel de plannen met Boschvelders en tal van andere 
betrokkenen nog moeten worden gemaakt, heeft het 
College zelf al wat ideeën op papier gezet. Sommige 
hebben betrekking op Boschveld. Zo willen burgemeester 
en wethouders onze wijk meer verbinden met het Paleis-
kwartier. Het is volgens het College bijzonder dat er zo 
weinig uitwisseling is tussen beide wijken. 

Vervolg op volgende pagina.
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Dat kan beter, bijvoorbeeld door de Copernicuslaan en 
Onderwijsboulevard meer tot een eenheid te smeden. 
Ook het opknappen van het winkelcentrum in Boschveld 
zou mensen naar Boschveld kunnen lokken die in het 
Paleiskwartier wonen of werken. 

Paardskerkhofweg
En dan is er nog de Paardskerkhofweg. Die is pas nog 
opnieuw ingericht, maar “het eerste deel van deze route 
vanaf het station is niet helder”, staat in het raadsvoorstel.

Wat er ook gaat gebeuren: in het Veemarktkwartier en 
Boschveld mag de ontwikkeling van de Spoorzone volgens 
het raadsvoorstel niet leiden tot meer verkeer. 
En ook niet tot meer geparkeerde auto’s. 

Wat er allemaal wel en niet moet gebeuren, gaat het 
gemeentebestuur volgens het raadsvoorstel “in nauw 
overleg met belanghebbenden voorbereiden”. Dus 
binnenkort kunnen wijkbewoners de vraag verwachten: 
“Vertel Boschveld, wat doen we met onze Spoorzone?”

Het EKP-gebouw. 

Vervolg vorige pagina.
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De hoeder van wat kwetsbaar is 
“Een groot verlies.” Dat is de meest gehoorde reactie van de gemeentelijke beroepskrachten van de gemeente en de 
wethouder die de afgelopen jaren intensief samenwerkten met Kees Heemskerk, “de hoeder van wat kwetsbaar is.” 

Kees had de laatste tijd geen officiële functie meer binnen 
de wijk, maar gold ook na zijn vertrek als bestuurslid van 
het Onafhankelijke Buurtplatform Boschveld als dé 
belangenbehartiger van en voor de wijk. 

Kritisch
Wethouder Eric Logister: “Een groot verlies. Kees was 
altijd open en eerlijk. Een ontzettend bevlogen en ook 
kritisch volger. Hij kwam op voor de belangen van alle 
mensen in Boschveld. Dat heb ik enorm in hem gewaar-
deerd. En ik ga hem missen en velen met mij.“

Wijkmanager Riekje Bosch vertelt dat Kees onvermoeibaar 
altijd maar weer de confrontatie aanging en vaak met 
succes. “Want bij Kees ging het altijd over de inhoud. 
En hij wilde het beste voor de buurt. Daarom was bij hem 
het glas altijd half leeg. Want het kon en moest altijd 
beter.” Ze zal hem herinneren als “Een krachtige, integere 
man, die graag en goed de oppositie zocht. Hij was er 
vooral voor mensen die kwetsbaar zijn. En niet alleen voor 
mensen, zo kennen we hem ook als de man die voor 
bomen opkwam.”

Kleurrijk 
Bas van Boxtel is wijkagent in Boschveld, al wordt hij nu 
even vervangen door Remko de Vries. Hij noemt Kees 
“de meest betrokken inwoner van Boschveld en een bron 
van informatie voor de politie en voor al die andere 
netwerkpartners in de wijk. Hij was een kleurrijke en 
gedreven man en we gaan hem enorm missen.”

Sonja de Jong is projectmanager gebiedsontwikkeling. 
Ze volgde een jaar geleden in die functie Jan Buitink op en 

kende Kees dan ook nog niet zo lang. Maar lang genoeg 
om onder de indruk te zijn van zijn overlijden. “Het was 
een zeer markante man. Een beetje als een grote, forse 
eik, diepgeworteld in de wijk. Een eik, die nu dus helaas 
geveld is.” 

Boekenkast
Voorganger Jan Buitink: “Kees hield de gemeente heel 
scherp. Als er spannende dingen speelden, dan zocht ik 
hem vaak even op. Want hij wist als geen ander hoe 
plannen zouden vallen in de wijk en wat er aan plannen 
beter kon. Kees was altijd lastig, maar altijd in de goede 
zin van het woord.” Jan roemt verder zijn feitenkennis. 
“Kees, de wandelende boekenkast. Kees wist alles.”

Dat zegt ook wijkteamleider Jasper Maas. “Kees belde 
zowat dagelijks met ons meldpunt. Grof huisvuil naast de 
containers, losse tegels of een lantaarnpaal die kapot was 
– we waren ontzettend blij met zijn alertheid. Wat zouden 
we zonder Kees moeten, zijn we hier wel eens. We gaan 
hem dus ontzettend missen.”

Bevlogen
Bijzonder aangeslagen is Hamid Azimi, senior projectleider 
bij de gemeente. Hij werkte meer dan tien jaar met hem 
samen. “Twee dagen voor zijn overlijden belde hij me nog 
op en hebben we bijna twee uur met elkaar gesproken. 
Hij informeerde, zoals zo vaak, hoe het met een ziek 
gezinslid van me gaat. Kees leek hard als hij voor de wijk 
opkwam, maar had een hart van goud. En hij was ook nog 
eens ontzettend eerlijk. Kees is mijn held en niets minder 
dan dat. Ik ga er niet over, maar we zouden een straat of 
plein naar hem moeten vernoemen.”

Kees Heemskerk, zoals we hem kenden.
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Geld uitdelen is best lastig
Het lijkt een klusje van niks: ruim € 13.000 van de gemeente overdragen aan wijkbewoners die er mooie dingen van 
willen doen. De praktijk is anders. “Werkenderwijs liepen we toch wel tegen lastige vragen aan.”

Vorig jaar werd in onze gemeente voor het eerst met 
wijk- en dorpsbudgetten gewerkt. Het nieuwe fonds 
verving een aantal andere regelingen, zoals die van de 
buurtinitiatieven (BIG). Elke wijk krijgt elk jaar een bedrag, 
waarvan de hoogte wordt bepaald door het aantal 
inwoners. Voor Boschveld was dat vorig jaar € 13.613. 
De wijk zelf moet een groep mensen vormen die aanvra-
gen beoordeelt en ja of nee zegt. Uiteindelijk hakt de 
gemeente de knoop door, maar de ambtenaren daar 
geven de zogeheten bewonersadviesgroepen (BAG) veel 
vrijheid. 
En dus ook verantwoordelijkheid. De regels zijn simpel en 
komen er ongeveer op neer dat het geld voor de wijk is 
en wordt besteed aan veiligheid, de openbare ruimte en 
zaken die de onderlinge band tussen wijkbewoners 
versterken.

Speeltuin
Raymond Wynia is voorzitter van de BAG Boschveld en ver-
telt dat er vorig jaar € 10.850 is besteed. Dat had mis-
schien wat meer kunnen zijn, want de groep gaf hier en 
daar minder dan gevraagd. En dan waren er nog de 
twijfelgevallen, waarmee de groep werd geconfronteerd. 
“We begonnen met amper regels, maar gaandeweg liepen 
we wel tegen lastige zaken aan. Wat doe je met een 
aanvraag van een speeltuin in Rosmalen?”

Veel leden van de BAG oordeelden dat het wijkbudget 
daar niet voor bedoeld is. Liesbeth Blitz, lid van de groep, 
hoorde bij de mensen die er anders over dachten. 
“De speeltuin trekt kinderen uit heel de stad en dus is het 
redelijk dat andere wijken meebetalen. 

Dertig jaar geleden ging ik er al met mijn kinderen 
naartoe”, herinnert ze zich. Raymond denkt er net zo over. 
“Uiteindelijk sloten we een compromis. De speeltuin vroeg 
€ 1500 en kreeg van ons € 500.”

Straatfeesten 
Nog zo’n twijfelgeval: aanvragen voor straatfeesten. 
Vooropgesteld: eten en drinken mag niet worden betaald 
uit het budget, dus er ging geen geld naar barbecuevlees 
of fusten bier. “Maar een aanvraag voor een groot 
springkussen kan weer wel”, weet Raymond. Geen 
probleem dus. Of toch? “Er werd geld gevraagd voor een 
feest voor een enkele straat.” Liesbeth: “Waarbij het 
feestterrein ook nog eens aan de achterkant van de 
woningen was gepland, duidelijk afgezonderd dus van de 
rest van de wijk. Lastig.” De BAG zei eerst nee, maar 
kwam daarop terug toen er later een vergelijkbaar 
verzoek wel werd gehonoreerd. Raymond: “We hebben 
toen besloten beide activiteiten een bescheiden bedrag te 
geven”.

Voor dit jaar is er € 14.210 beschikbaar. Raymond en 
Liesbeth adviseren plannen tijdig in te dienen. 
“We vergaderen maar een paar keer per jaar en ook de 
gemeente heeft tijd nodig om aanvragen te controleren.” 
Liesbeth heeft ook nog een verzoek. “We merken dat een 
kleine groep wijkbewoners de weg naar ons weten te 
vinden. Maar er zijn vast nog veel meer Boschvelders met 
goede ideeën. Dus kom, meld je!” 
En o ja: “Op het gebied van veiligheid en de openbare 
ruimte krijgen we bijna geen aanvragen. Ergens een 
plantenbak of een zebrapad? We staan er open voor.”

Raymond Wynia en Liesbeth Blitz.

Meer weten over het budget voor Boschveld?
Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget
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In de Marconistraat 
wordt zowat alles nieuw 
Na de portiekflats aan de Copernicuslaan zijn nu die aan de Marconistraat aan de beurt. Een ingrijpende renovatie voert 
BrabantWonen daar nu uit. Bewoonster Anda Davidovic is er blij mee. 

Anda (70) woont al dertig jaar op nummer 62 en zegt dat er 
al die tijd vrijwel niks aan haar woning is gedaan. Het 
maakt haar niet chagrijnig. In plaats daarvan laat ze weten 
dolblij te zijn met de werkzaamheden die worden uitge-
voerd. “Op de eerste dag dat ze in de flatwoning van mij en 
mijn man beginnen, deel ik taart uit aan de medewerkers”, 
belooft ze. 

Van D naar A
Die medewerkers hebben het druk. Robert Kleij begeleidt 
namens BrabantWonen het project en somt op wat er 
allemaal gebeurt: “We brengen de woningen van energie-
label D naar A. Daarvoor controleren we de kwaliteit van 
de spouwmuurisolatie, plaatsen we voorzetwandjes op de 
vlieringen, komen er kunststof kozijnen, plaatsen we HR++ 
glas met ventilatieroosters en installeren we nieuwe ketels. 
Verder komt er CO2-gestuurde mechanische ventilatie, 
zorgen we voor nieuwe voordeuren en in de meeste 
woningen voor nieuwe keukens, douches en toiletten. 
We knappen ook de trappenhuizen op en installeren daar 
ledverlichting.” 

Totale kosten per woning: gemiddeld ongeveer € 47.000. 
“Dat is veel en voor een commerciële eigenaar zou het vast 
niet rendabel zijn. Maar als corporatie moeten we vooral 
kijken naar onze verantwoordelijkheid als verhuurder van 
sociale woningen. Daar komt bij dat de woningen er na 
deze renovatie weer minimaal 25 jaar tegenaan kunnen. 
Ook fijn: de energiekosten dalen.”

Asbest
Anda wrijft zich letterlijk in de handen. “Ik ben er zo blij 
mee”, zegt ze. “Ik zie ook niet op tegen de overlast. 

Natuurlijk is er herrie en rommel, maar dat is maar tijde-
lijk.” Robert wijst er voorzichtig op dat het werk toch echt 
gepaard gaat met behoorlijk wat hinder. “Tussen het 
verwijderen van de oude ketel en het plaatsen van de 
nieuwe zitten ongeveer vijf dagen. Dat komt omdat we dan 
asbest moeten verwijderen. Dat is nogal specialistisch werk. 
Het is nogal wat, om vijf dagen zonder verwarmingsketel te 
moeten doen. Overigens zorgen we natuurlijk wel voor 
elektrische kachels.” Anda haalt de schouders op. “Komt 
goed.” Het meest blij is ze nog met de aangekondigde 
nieuwe kozijnen. “Mijn kozijnen zijn nu zo slecht, die zijn 
erg dringend aan vervanging toe.”

“Het wordt heel mooi”, verwacht ze. “Ik wil hier zo graag 
blijven wonen. Dat komt vooral omdat ik het zo goed kan 
vinden met de buren. En ik ben blij met Robert. Die zorgt 
dat alles goed komt. Toch, Robert?” Hij glimlacht. 
“We doen ons best.”

Anda Davidovic en haar man in hun keuken. “Het wordt hier heel mooi.”

Eén flat gesloopt
Twee blokken aan de Marconistraat worden gereno-
veerd en één wordt er gesloopt. Er komt daar geen 
vervangende nieuwbouw, want het terrein zorgt in de 
toekomst voor een doorsteek naar de nieuwbouw 
achter die straat. Wanneer het flatgebouw wordt 
afgebroken, is nog niet gepland. Mogelijk gebeurt dat 
in 2019. De leegstaande woningen in dit blok worden 
in het kader van leegstandsbeheer tijdelijk bewoond.
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Naar een stabiel wijkteam
Het sociaal wijkteam Boschveld heeft een nieuwe teammanager. Matij Mersch heeft zichzelf tot taak gesteld er een 
stabiele groep van te maken. “Het afgelopen jaar waren er veel wisselingen”, stelt hij vast.

Matij werkte tot 1 februari bijna tien jaar lang voor de 
gemeente Rotterdam in diverse functies, waaronder die 
van teammanager van de wijkcoaches in Zuid. “Ik was toe 
aan een nieuwe uitdaging”, verklaart hij zijn overstap 
naar ’s-Hertogenbosch. “Daar komt bij dat ik graag wat 
dichterbij huis wilde werken, ik woon met mijn vriendin in 
Drunen.”

Stabiliteit
Op het moment van het gesprek is hij nog maar amper 
begonnen. “Ik heb nog niet eens met alle collega’s van 
wijkteam West kennisgemaakt”, excuseert hij zich. 
Wat hij al wel weet: “Het team heeft een periode van veel 
veranderingen achter de rug. Steeds als ze dachten dat er 
een periode van stabiliteit aanbrak, waren er weer 
personele wisselingen.” 

Ziedaar de taak die Matij zich heeft gesteld: “Ik ga er mijn 
best voor doen dat er rust komt, dat mensen langere tijd 
in dit team blijven. Garanties kan ik niet geven natuurlijk, 
mensen kunnen nu eenmaal om wat voor reden dan ook 
hun baan opzeggen. Maar door mensen te binden en ze 
optimaal in te zetten kan ik wel mijn steentje bijdragen 
aan de gewenste stabiliteit.” 

Wat daarbij helpt, is dat de medewerkers van het team 
zich gaan bezighouden met het daadwerkelijk coördine-
ren van de hulp voor de wijkbewoners. 

Verdieping
Matij denkt dat de wijkteams in ’s-Hertogenbosch en de 
rest van Nederland sowieso in rustiger vaarwater komen. 
“Toen gemeenten in 2015 nieuwe taken kregen op het 
gebied van de Wmo, jeugdhulp en werk, is er nogal 
gepionierd. Dat geldt vooral voor de wijkteams. 
Wie moeten erin zitten? Wat moeten ze doen? 
Inmiddels zijn de vragen wel beantwoord en kunnen we, 
ook in Boschveld, gaan werken aan continuïteit en 
verdieping.”

Heeft u hulp nodig van op het gebied van geld, 
werk, inkomen, gezondheid, zorg, welzijn, opvoe-
ding, onderwijs, wonen of veiligheid? Neem contact 
op met het gemeentelijk contactcentrum, 073 – 615 
5155. Of bezoek het wijkplein in BBS Boschveld. 
Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag 
van 09.00 tot 12.00 uur en maandag en dinsdag van 
13.00 tot 16.00 uur.

Matij Mersch leidt sociaal wijkteam West. “We gaan werken aan continuïteit en verdieping.”
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Remko vervangt Bas 
Bas van Boxtel, wijkagent in Boschveld, is voor enige tijd afwezig. 
Hij wordt voorlopig vervangen door Remko de Vries.

Remko is ook wijkagent in andere delen van ’s-Hertogenbosch-West, zoals Deuteren, 
Moerputten en Paleiskwartier. 

Remko is de bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de politie, 0900 8844.

Gelukkig hebben we de foto’s nog
Het feestje is alweer van een paar maanden geleden, maar de foto’s hebben we nog. Op 19 december werd het start-
sein gegeven voor de bouw van 43 woningen in ‘Hart van Boschveld’. 

In vijf fasen komen er in dit deelgebied van Boschveld honderd woningen. Het zijn deels koopwoningen en deels 
huurhuizen boven de grens die voor sociale woningbouw geldt. Tijdens de feestelijke startbijeenkomst maakten toekom-
stige bewoners kennis met elkaar en dat deden ze onder het genot van glühwein en chocolademelk. Vertegenwoordi-
gers van de bouwer en projectontwikkelaar toastten vrolijk mee, net als wethouder Eric Logister.

Bouwverkeer
Met de verkoop en verhuur gaat het voorspoedig. Fasen 1 en 2 zijn al vergeven en die van 3, 4 en 5 zijn in volle gang. 
Door de bouw is er veel bouwverkeer. De aannemer en de gemeente bedachten samen een manier om overlast in de 
straten van Boschveld te voorkomen. Het bouwverkeer komt vanaf de Oude Engelenseweg het terrein op en via een 
speciaal daarvoor aangelegde weg wordt de bouwplaats bereikt. Helaas gebeurde het een paar keer dat chauffeurs van 
deze route niet op de hoogte waren en toch door de wijk reden. Wijkbewoners klaagden daar terecht over. Het leidde 
tot nog betere instructies aan de chauffeurs.

Remko de Vries

Wethouder Logister geeft het startsein voor de bouw.
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www.s-hertogenbosch.nl

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

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

’s-Hertogenbosch. 

Een pas voor het milieustation
Wie afval aflevert bij een van de milieustations, moet voortaan een pas tonen. Sommige wijkbewoners krijgen die 
milieupas nog, anderen kunnen er de pas voor de ondergrondse containers voor gebruiken.

Vanaf 3 april is het nodig om die toegangspas te tonen bij 
de milieustations. Hiermee betalen inwoners het lage 
tarief van € 0,05 per kilo. Dit geldt voor bijvoorbeeld grof 
huisvuil, graszoden of puin. Metaal, plastic, chemisch afval 
of papier brengen inwoners gratis naar de milieustations. 
Door het gebruik van een toegangspas zien we snel en 
eenvoudig dat u uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch komt. 
Eerder werd dat gecontroleerd door het BSN-nummer in te 
toetsen. Dat is volgens nieuwe privacyregels binnenkort 
verboden.

Twee tarieven
De Afvalstoffendienst van de gemeente gebruikt twee 
tarieven. Een laag tarief van € 0,05 per kilo voor eigen 
inwoners en een hoger tarief van € 0,15 voor inwoners 
van buiten de gemeentegrenzen. Het is een extra service 
van de Afvalstoffendienst dat inwoners uit andere 

gemeenten er ook terecht kunnen. Voor het verwerken 
van het afval heeft de gemeente trouwens meer geld 
nodig dan die 5 cent. De Afvalstoffendienst gebruikt 
hiervoor ook een gedeelte van de afvalstoffenheffing die 
inwoners jaarlijks betalen.

Containers
Inwoners met een pas voor de ondergrondse containers 
gebruiken die vanaf 3 april ook voor de milieustations. De 
overige huishoudens krijgen er een speciale milieustation-
pas voor thuisgestuurd. Hiermee betalen ze dus het lage 
tarief van € 0,05. 

De passen werden bezorgd tot en met 3 maart en kunnen 
worden gebruikt bij de milieustations bij Treurenburg en 
in Rosmalen.

Er valt wat te kiezen
Met maar liefst zeventien deelnemende partijen valt er wat te kiezen op 21 maart. Die dag worden de verkiezingen 
voor de gemeenteraad gehouden.

Het zijn belangrijke verkiezingen, want de gemeenteraad 
neemt besluiten over veel belangrijke zaken. Dat worden 
er steeds meer, want het Rijk draagt steeds meer bevoegd-
heden over aan gemeenten. Thema’s waarover de raad 
gaat, zijn onder meer zorg, wonen, groen, cultuur, verkeer 
en veiligheid. Het College van Burgemeester en Wethou-
ders gaat aan de slag met de beslissingen die de raad 
neemt. De gemeenteraad controleert vervolgens weer of 
het College de besluiten op een goede manier uitvoert.

De raad heeft 39 leden en vergadert bijna elke maand. 
Iedereen is daarbij welkom. Na afloop is er gelegenheid 
om na te praten met de raadsleden. 

Meer weten over de gemeenteraad? Bel 073 - 615 9081, 
mail gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of kijk op 
s-hertogenbosch.nl/gemeenteraad.

Verkiezingsbord in de wijk.

700489 OBB Buurtkrant OBB Buurtkrant Wijk.indd   8 02-03-18   10:34
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Tekst: Bianca van de Poel
Foto's: Alfred Heeroma, Johannes Lijzen, Nicole
Pakker

Kees Heemskerk: Burgemeester van Boschveld tegen wil en dank
Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch en de woningcorporaties is hij nogal eens een doorn in het oog vanwege zijn kritiek op hun
beleid. "Ze moeten niet zeggen dat ze voor de bewoners bouwen, terwijl ze niet eens een woning kunnen aanpassen voor een
gezin met een gehandicapt kind. Dat is toch van de zotte? Daar word ik zo Gallisch van, bah!" Kees verwijst boos naar dezelfde
gemeente en woningcorporaties. Wie is Kees Heemskerk en waarom is hij zo begaan met het lot van de bewoners van de wijk
Boschveld?

Aangepaste woning
Kees zit met gebalde vuisten aan zijn bureau in de wijkwinkel,
zijn ogen wijd opengesperd. Hij beschrijft één van de vele situa-
ties uit zijn dagelijks leven waar hij als bestuurder van de wijk-
raad OBB (de vertegenwoordiging van de wijk Boschveld naar
de gemeente) mee in aanraking komt. Het gaat over een gezin
waarvan één van de kinderen een spierziekte heeft. Het gezin
wacht al jaren op een aangepaste woning. Het huidige apparte-
ment beschikt niet over een lift. De jongen die in een rolstoel zit,
moet daarom dagelijks de trap op en af getild worden. 

In september 2008 hoorde het gezin dat er een woning was vrij-
gekomen en de vergunning om de woning aan te passen was
goedgekeurd. Na maanden niets te hebben  gehoord en tever-
geefs te hebben geïnformeerd, ontving de man onlangs een
brief waarin stond dat de woning niet doorgaat omdat de aan-
passing die gedaan zou moeten worden niet strookt met het
groenbeleid in de wijk (nog aan te planten bebossing). Kees is
erg boos. "Ik heb gisteren namens het OBB maar weer eens
een brief op hoge poten geschreven naar de gemeente. Dit is
niets, die woning MOET er komen!" 
De wijk Boschveld staat aan de start van een grote herstructu-
rering welke in 2008 onder grote belangstelling van de landelij-
ke media van start is gegaan. Veel gezinswoningen worden ver-

vangen door veel duurdere, voor veel huidige bewoners onbe-
reikbare woningen. Daarmee lijkt een mogelijke terugkeer in de
wijk van de baan.

Sterke principes
Wanneer je aan de bewoners van Boschveld komt, kom je aan
Kees. Wanneer bewoners niet verder komen met de gemeente
en de instanties dient iemand voor ze op te komen. Kees voelt
zich daar toe geroepen. Op de vraag waarom hij zo betrokken
is bij het welzijn van de bewoners haalt hij zijn schouders op.
"Tja, zoiets krijg je van huis uit mee hé. Bovendien moet ie-
mand de mensen een stem geven wanneer ze het zelf niet kun-
nen." Dit heeft hem de naam ‘Burgemeester van Boschveld’ op-
geleverd. De bewoners van Boschveld hebben hem deze bij-
naam gegeven. Op hun beurt nemen de ambtenaren deze
naam ook in de mond. Kees zelf vindt het enigszins overdre-
ven.
Kees heeft duidelijke sociaal maatschappelijke principes voort-
komend uit opvoeding, levensbeschouwing en een zeer goed
ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Deze principes lopen als
een rode draad door zijn leven. Zo nam hij onder andere deel
aan de bezetting van de Universiteit van Tilburg eind jaren zes-
tig. De universiteit was door de studenten omgedoopt tot Karl
Marx Universiteit omdat zij, en zo ook Kees, vonden dat er ➞

Edisonstraat 28    
☎ 073 -623 3195       E-mail: info@obboschveld.nl
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Ter herinnering volgt hierna een artikel dat Bianca van de Poel (wijkgenote en secretaris van de Bewonersvereniging Vee-
marktkwartier) schreef naar aanleiding van een interview dat zij in 2009, voor haar opleiding destijds, had met Kees. Het is
nooit gepubliceerd, maar zeer treffend en we willen het, na overleg met de familie, nu graag met u delen.’

Kees, altijd bezig voor anderen



meer aandacht besteed diende te worden aan de Marxistische
economie. Kees volgde destijds een opleiding tot Priester en
zou in deze periode worden voorgedragen voor de priesterwij-
ding. Vanwege zijn kritiek is dit destijds niet doorgegaan. Het
was hem verboden aan de bezetting deel te nemen.

Voor de mensen
Vrijwel zijn hele leven heeft Kees zich het lot aangetrokken van
de zwakkeren in de samenleving. Hij had, toen hij aan het semi-
narie de opleiding tot priester ging volgen, de ambitie om de ar-
men in de sloppenwijken van Rio de Janeiro (Brazilië) te hel-
pen. Toen zijn benoeming tot priester uitbleef, is hij als vrijwilli-
ger aan de slag gegaan bij Opvanghuis Poels in Tilburg. Samen
met onder andere oprichter (pater) Gerrit Poels ving hij daklo-
zen, verslaafden en anderszins in de problemen geraakte men-
sen op. "Gerrit en ik waren de enigen die nachtdienst draaiden
en overdag legde ik huisbezoeken af om te kijken hoe het ging
met voormalige bewoners. Eigenlijk ging ik polshoogte nemen
om te zien of ze niet weer hun bed uitgemept werden", aldus
Kees.
Uiteindelijk gaat de priesterwijding definitief niet door. Kees legt
uit: "Het uitgangspunt was toen ik bij Poels aan de slag ging dat
ik eerdaags benoemd zou worden. Ik heb toen de vraag neer-
gelegd bij het seminarie of ik alvast in Brazilië aan de slag kon
gaan in afwachting van mijn benoeming. Daar moesten ze over
nadenken. Vervolgens hoorde ik lange tijd niets en toen kwa-
men ze met het verhaal dat dit wel kon, maar dat er nog steeds
een risico was dat ik niet benoemd zou worden. Ik zou dan zon-
der geld in Brazilië komen te staan. Of ik even dezelfde dag
nog wilde laten weten of ik akkoord was met dat aanbod. Om
die reden ben ik zelf afgehaakt."
Omdat zijn vader, die een eigen slagerij in Delft had, ziek was
geworden hielp Kees in de weekenden mee in de slagerij. Om-
dat het reizen tussen Delft en Tilburg vrij zwaar was, vestigt
Kees zich weer in Zuid Holland. Hij gaat als opbouwwerker aan
de slag in Rotterdam.

Communistisch tuig
Kees deed dit werk een aantal jaren toen hij door kennissen
werd gevraagd om zich in het zuiden des lands te gaan vesti-
gen. Intussen was Kees getrouwd met zijn huidige vrouw Jo-
Ann en zij was inmiddels zwanger van hun tweede kind. Kees
had er wel oren naar in verband met grotere woonruimte, maar
had zijn werk nog steeds in Rotterdam.
Vervolgens solliciteerde hij in Den Bosch als stedelijk opbouw-
werker stadsvernieuwing bij de welzijnsraad. Met
verbazing las hij in de krant een tweede advertentie voor de
functie waarnaar hij had gesolliciteerd. "Ik heb toen een brief
geschreven waarin ik aangaf dat ik nog nooit zo lomp behan-
deld ben. Dat ze nog niet eens het fatsoen hadden om mij een
afwijzing per brief te sturen", zegt hij. Hij vervolgt: "Ik weet wel
wat er achter stak. Het had van alles te maken met partij politie-
ke kwesties die speelden binnen de Partij van de Arbeid. Ik was
daar geen lid van  en alles wat geen lid was van de PvdA was
in hun ogen communistisch tuig." Later is de functie naar een
ander orgaan verhuisd en werd hij alsnog gevraagd voor de
functie.
Tot 1993 (in de laatste jaren onder de naam Divers) is Kees
welzijnswerker geweest. In deze jaren heeft Kees op
verschillende terreinen naam gemaakt. Zowel in positieve als in
negatieve zin. "Soms werd ik gebeld door ambtenaren die me
wilde waarschuwen voor wethouders die weer eens de jacht op
mij hadden geopend. Twee wethouders bleven mij voortdurend
in verband brengen met allerlei dwarse acties en dat was heus
niet altijd zo. Soms zat ik daar helemaal niet achter."

Managersziekte
Over wat die acties concreet inhielden, blijft Kees onduidelijk.
Inmiddels bevond de organisatie Divers zich in een
reorganisatie. Kees was tegen deze reorganisatie en daarom lid
geworden van de ondernemingsraad. "Divers kreeg steeds
meer last van de zogenaamde managersziekte. Vroeger ging je
ergens direct op af en loste je het ter plaatse op. Nu moest je
eerst uren overleg plegen en alles vastleggen in allerlei rappor-
tages", aldus Kees. 
Kees zijn belangen kwamen steeds verder af te staan dan de
belangen van Divers. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat
Kees in aanmerking kwam voor een outplacement procedure
waarbij een goede voorziening werd getroffen. "Ik had er wel
een zaak van kunnen maken, maar onze kinderen gingen net
studeren en de voorziening was niet gering, dus heb ik het erbij
gelaten." Daarna wilde hij niets meer met welzijnswerk te ma-
ken hebben. Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Sinds 2003 is Kees als straatcontactpersoon aan de slag ge-

gaan. Een straatcontactpersoon is het eerste aanspreekpunt
voor buurtbewoners, wanneer zij vragen hebben of iets willen
melden (variërend van een hondendrol op straat tot huiselijk ge-
weld). Tevens is hij sinds de oprichting van de wijkraad OBB se-
cretaris van deze wijkraad geworden en daarmee officieel ge-
sprekspartner van de woningbouw corporaties en de gemeente.
Hij lacht triomfantelijk: "Weet je, er zijn mensen bij Zayaz (één
van de woningbouwcorporaties) die roepen dat zij niet met het
OBB willen praten zolang ik hier rondloop. En ik heb het nage-
keken, maar er werkt niemand meer die ik van vroeger nog zou
moeten kennen, ik bedoel maar…"
Aangezien de herstructurering van Boschveld nog maar net is
begonnen en de bewoners van de wijk nog veel hulp nodig heb-
ben in hun gesprekken met de instanties, is het maar goed dat
zij beschikken over zo'n betrokken 'burgemeester'.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Onlangs heeft Kees voor al zijn inspanningen uit handen van
Burgemeester Rombouts een lintje ontvangen en is
daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een
lintje is een Koninklijke onderscheiding die je ontvangt wanneer
je een uitzonderlijke bijdrage hebt geleverd aan de samenle-
ving. Kees is door veel  verschillende mensen voorgedragen.
We hebben hem wel maar even van tevoren geïnformeerd, al-
dus Johannes Lijzen, bestuurslid van de wijkraad OBB: "We wil-
den voorkomen dat hij het lintje zou weigeren en bij Kees is dat
wat moeilijk in te schatten. Maar Kees was enorm opgetogen tij-
dens de plechtigheid." Tijdens de overhandiging sprak Burge-
meester Rombouts: "Kees is nogal eens tegen ons en het ge-
zag."  ●
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Lid in de Orde van Oranje Nassau

Curriculum Vitae
Al meer dan 25 jaar zet Kees zich met hart en ziel in voor
Boschveld. Als secretaris van de wijkraad OBB is Kees nauw
betrokken bij de herstructurering van deze wijk. Hij vormt een
schakel tussen de bewoners, de gemeentelijke instanties en
de woningcorporaties. Daarnaast is hij als straatcontactper-
soon een luisterend oor voor bewoners in de wijk.
Naast zijn activiteiten voor Boschveld verricht Kees ook nog
vrijwilligerswerk voor de Emmausparochie in Den Bosch (zo
was hij destijds actief betrokken bij het samengaan van drie
afzonderlijke parochies), en was hij medeoprichter van de
stichting Papoeajeugd naar school. Deze stichting zorgt er-
voor dat kinderen uit Irian Jaya onderwijs kunnen volgen. 

Kees, veel in de wijk en vaak in overleg



Tekst:  Marlijn van Dalen
Foto:   Nicole Pakker

Meestal in dit artikel in het krantje een leuk stukje over de
Boschveldtuin. Dit keer is er ook verdrietig nieuws. Het bericht
dat zondag 25 februari Kees Heemskerk is overleden. Hij bete-
kende veel voor Boschveld en dus ook voor de Boschveldtuin.
Kees was er op vrijdag vrijwel altijd bij voor een bakje koffie,
een praatje en een helpende hand bij het tuinieren of een an-
dere klus die geklaard moest worden in de tuin. Hij was vanaf
de oprichting in 2012 actief kerngroeplid en deed de financiën.
Daarnaast was hij in al die tuinjaren bij droog weer ook onze
beste waterpomper! Dank je wel Kees, we zullen je missen!

Net zoals bij een mensenleven hebben we ook in de natuur te
maken met seizoenen. De bloembollen bloeien nu op. Ondanks
het feit dat het nog erg koud is, kunnen nu toch achter glas al
de eerste zaadjes al geplant worden. In maart kunnen (achter
glas) onder andere de volgende groenten gezaaid wor-
den: allerlei sla en koolsoorten en ook broccoli, tomaten en au-
bergine. Aardappels en prei kunnen al buiten in de grond. Kijk
voor meer groenten online op een zaaikalender of achterop de
verpakking van de zaadjes in de winkel.

Zaaien: kies bijvoorbeeld voor oude eierdozen en gooi in elk
bakje een beetje aarde. Stop er dan één of twee zaadjes van je
desgewenst groente in en bedek met een laagje aarde (onge-
veer net zoveel aarde als het zaadje groot is). In het begin is
het handig met een plantenspuit nat te sproeien. Een gieter
geeft snel te veel. Zet ze vol in het licht. Ook leuk (alvast voor
Pasen) is het zaaien van tuinkers in huis. Groeit snel en is daar-
om leuk om te volgen in de groeifases die het doormaakt.
 
Zet hem alvast in je agenda! 14 maart is het weer de nationale
boomfeestdag. Op deze dag worden bomen en struiken geplant
door kinderen. Dit in het kader van natuureducatie. Zo leren zij
over het belang van een duurzame en groene leefomgeving.
 
Tijdens de Nationale Boomfeestdag in 2016 heeft gemeente 's-
Hertogenbosch als eerste gemeente in Nederland de Intentiev-
erklaring 'One Tree Per Child - ieder kind een boom' onderte-
kend. Met de ondertekening onderstreept de gemeente dat het
de intentie heeft om ieder kind binnen de gemeente 's-Herto-
genbosch in zijn of haar bassischooltijd minimaal één eigen
boom te laten planten.
Zie voor meer info op:
https://www.boomfeestdag.nl/over-ons/doelstelling.

Ook in de Boschveldtuin zijn we bezig geweest met bomen en
struiken tijdens de snoeiworkshop. Het was zo ontzettend koud
dat het theorie deel van de workshop gehouden is in de BBS.
Daarna moesten de deelnemers toch echt naar buiten om zelf
te gaan oefenen en te kijken hoe het in het echt moet. 

Heb je een vraag of wil je contact hebben met iemand van de
Boschveldtuin? Mail naar info@boschveldtuin.nl of kijk op
www.boschveldtuin.nl.

Edisonstraat 28    
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Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar is er een overleg tussen bewoners en pro-
fessionals. Doel is om elkaars standpunten uit te wisselen,
maar ook om elkaar te informeren. 

Terugblik op 22 januari
Er werd gekeken naar cijfers over 2017. Allereerst naar de cij-
fers van het meldpunt van de gemeente. Als belangrijk punt
kwam naar voren dat zwerfafval en illegale stort nog lang niet
onder controle zijn en er een verslechtering gaande is. On-
danks uitgedeelde boetes vanwege de illegale stort is het af en
toe dweilen met de kraan open. Niet alleen bewoners maken
zich er schuldig aan, maar ook is er nog steeds stort van buiten
de wijk. 
De hoge parkeerdruk in de wijk is nog steeds een probleem. In
totaal zijn er naar aanleidingen van meldingen en controles al
493 boetes uitgedeeld. 

Het aantal mensen dat zich meldt bij het Wijkplein voor hulp,
neemt nog steeds toe. De onderwerpen waarbij hulp wordt ge-
vraagd is heel divers. Ook mensen van buiten de wijk melden
zich bij het Wijkplein Boschveld, vooral tijdens vakantieperio-
den.
Ook waren er cijfers van de politie. De meeste onderwerpen
vertonen een daling van het aantal meldingen. Helaas neemt
het aantal woninginbraken wel weer toe, net als diefstallen van
brom- snor- en gewone fietsen. Ook het aantal meldingen van
zogenaamde horizontale fraude (burgers onderling) neemt toe. 
Het aantal vernielingen en bedreigingen neemt echter weer af.

De politie benadrukt dat meldingen belangrijk zijn om actie te
ondernemen. 

Er werd ook gesproken over de ontwikkeling van het EKP en
Spoorzone. Bewoners zijn kritisch over de voorstellen Wijkra-
den van Boschveld, Veemarktkwartier en Paleiskwartier hebben
gezamenijk een brief aan het college geschreven over hun zor-
gen. De gemeente geeft aan dat het om een zogenaamde in-
breiding gaat, dus meer woningen en bedrijfsmogelijkheden. Er
zijn vooral zorgen om openbaar groen en toename verkeer. 

Vooruitblik 12 maart
Het bestuur van het OBB wil tijdens deze vergadering niet te
veel punten bespreken, zodat er de mogelijkheid is om terug te
blikken op het plotseling overlijden van Kees Heemskerk, die ja-
renlang de drijvende kracht was achter het Boschveldoverleg. 
Naast informatie vanuit de diverse werkgroepen zal ook gespro-
ken worden over de buurtmonitor. Dit is een onderzoek door ge-
meente over de stand van zaken in de buurten en wijken van
de stad. Vorig jaar was er vanuit Boschveld kritiek op de wijze
waarop dit onderzoek is uitgevoerd, waardoor de gepresenteer-
de cijfers geen representatief beeld gaven. De gemeente ge-
bruikt deze cijfers wel voor het bepalen van het beleid. 
Het Boschveldoverleg is op 12 maart in de BBS Boschveld,
Zernikestraat 2 om 19.30 uur. Bewoners worden van harte uit-
genodigd om te luisteren en / of mee te praten.

Tekst: Alfred Heeroma
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Tekst:   Nicole Pakker
Foto's: Nicole Pakker

Groen en Spelen
Siberisch koud met felle zon, zo eindigt deze winter. De meesten van ons komen dan maar kort buiten, hooguit om een bood-
schap te doen of de hond uit te laten. Sommigen pakken zich dik in en gaan nog wel wandelen of buiten spelen.
Het 6-wekelijkse overleg van de werkgroep Groen & Spelen is al een tijd niet meer door de gemeente georganiseerd. We gaan
daar wel achteraan, want we willen er natuurlijk wel in gesprek blijven en ervoor zorgen dat er in Boschveld groene, veilige en
mooie openbare ruimten blijven en komen.
We hielden en houden ons met de volgende onderwerpen bezig:

◈ Bestaande waardevolle bomen
De gemeente heeft alle wijk- en dorpsraden een inventarisatie-
kaart met alle bomen in de wijk gestuurd, met de vraag om die
met een ingewikkelde lijst allemaal te beoordelen. Wij zijn ech-
ter geen bomenspecialisten, het is veel teveel werk en wij vin-
den dit een taak van de gemeente. Bovendien weten we dat die
kaart voor de gemeentebomen in Boschveld afgelopen zomer
al door een bureau in opdracht van de gemeente is gemaakt en
gaan we geen werk over doen. We zijn in afwachting van een
reactie op onze vragen hierover en dat wordt binnenkort hope-
lijk vervolgd.

◈ Nieuwe bomen en struiken
Er zijn de afgelopen weken geen nieuwe bomen, struiken en
heesters geplant. Dat zou volgens de inboetlijst nog wel op een
aantal plekken moeten gebeuren dit voorjaar. Wij houden in de
gaten of het ook allemaal wordt gedaan.

◈ Paardskerkhofweg en CPO-project
De planning van de oplevering van de huizen en het opruimen
rondom heeft langer geduurd en dat betekent dat het, zoals wij
hadden verwacht, te laat in het voorjaar wordt om nog bomen

en struiken te kunnen planten. We hopen vlot een nieuwe plan-
ning te krijgen van de werkzaamheden voor de parkeerplaats
en trottoirs in de Edisonstraat en Zernikestraat. Ook willen we
duidelijkheid hoe de gemeente het ontbrekende voetpad vanaf
de Parallelweg naar de Paardskerkhofweg en de Brabanthallen
gaat uitvoeren.

◈ Koestraat
Er is nog geen antwoord gekomen van de gemeente op de aan-
vraag voor een bijdrage aan de gewenste herinrichting van de
speelplek in de Koestraat. Intussen vragen de bewoners die
voor de plek eind 2017 een mooi plannetje hadden ingediend
zich ook af waar het op hangt en of zij hiermee al verder kun-
nen gaan zodat komende zomer de kinderen daar een mooie
plek krijgen om te spelen.

◈ Groene Hart en park Copernicuslaan
We zijn, ondanks navraag, nog steeds in afwachting van het
verslag van de ontwerpsessie van 4 december, een planning en
een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst over het concept-
ontwerp voor dit deel van Boschveld.

◈ Kapvergunning vijf acacia's Parallelweg tegenover
nummer 32
Op het laatste moment is de formele hoorzitting voor een ad-
viescommissie afgelast, omdat daarvoor in de plaats een be-
middelend gesprek werd georganiseerd door de gemeente met
onze werkgroep. Op 5 februari hebben wij onze bezwaren en
vragen, die er al een jaar lagen, kunnen toelichten aan de be-
trokken ambtenaren.
We hebben afgesproken dat de gemeente nagaat wanneer Pro-
rail van plan is de drie al gekapte bomen te gaan herplanten of
iets met de plekken van deze bomen gaat doen, want nu is
daar nog niets gebeurd op de parkeerplaats. Ook gaat de ge-
meente vragen of zij het geld voor die aan te planten bomen
anders in het Bomenfonds van Boschveld wil storten zodat ze
elders kunnen terugkomen. De herplantmaat die de gemeente
heeft opgelegd (20-25 omtrek) klopt met het bomenbeleidsplan.

◈ Hondenvoorzieningen
In januari hebben we over de resultaten van ons onderzoekje
naar hondenvoorzieningen en eventuele overlast, een overleg
gehad met de gemeenteambtenaar die zich bezighoudt met
hondenbeleid. We hebben een aantal plekken besproken waar
er verbeteringen gewenst zijn (bijvoorbeeld een eiland in het
Westerpark bij de Concordialaan, het uitrenveld aan de Paral-
lelweg en bij het winkelcentrum). Ook is voorgesteld dat de ge-
meente bij het ontwerp voor het Groene Hart ook aandacht aan
uitlaatroutes en uitrenvoorzieningen besteed. Daarnaast is ook
voorlichting over de geldende regels en handhaving belangrijk
om overlast beperkt te houden. In de volgende Buurtkrant leest
u er meer over.

P.s. Enkele uren na het schrijven van dit artikel is Kees Heems-
kerk overleden, onmisbaar lid van de werkgroep Groen en
Spelen.

  Edisonstraat 28                   
  ☎ 073 -623 3195         E-mail: info@obboschveld.nl
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	Huisartsenzorg		
	Verloskunde
	Fysiotherapie
	Logopedie
	Psychologische	hulp

Handfysiotherapie
Reisvaccinaties
Orthopedagogiek

Handfysiotherapie
GGD	jeugdspreekuur	0-12	jaar
Samen	gezond	spreekuur

Diëtiste

Op werkdagen open van 8.00 - 17.00

JBZ	bloedprikdienst	
donderdagochtend
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Werkzaamheden in
de wijk

In de wijk wordt momenteel op diverse
plaatsen gewerkt. We geven hier een
kort overzicht waar de werkzaamheden
zijn.

In Vlek 2 (Fahrenheitstraat / Celsius-
straat en omgeving) renoveert Zayaz
momenteel 92 woningen. Deze renova-
tie had al in 2017 moeten beginnen,
maar is vertraagd, mede doordat het
overleg met bewoners langer duurde.

In Vlek 6 (Marconistraat) worden mo-
menteel twee van de drie flats gereno-
veerd. Deze flats zijn eigendom van Bra-
bantWonen. De flats worden duurzamer
gemaakt (zie ook pagina 15). De derde
flat zal worden gesloopt. De meeste be-
woners zijn daar al verhuisd en de leeg-
staande woningen zijn nu tijdelijk be-
woond. 

In Vlek 8 (Hart van Boschveld) worden
momenteel de woningen van Fase 1 ge-
bouwd. De begane grond van de wonin-
gen staat er al. Naar verwachting wor-
den deze koopwoningen eind van dit
jaar opgeleverd. De meeste woningen
van Fase 2 zijn al verkocht; de bouw
hiervan start na oplevering van Fase 1.

In Vlek 21 (Copernicuslaan, Voltastraat
en omgeving) omvat 7 flats. Van de eer-
ste flat is de uitverhuizing reeds begon-
nen. De eerste uitverhuizing kan tot
2019 duren, dan pas kan er worden ge-
sloopt. Een aantal bewoners hadden ge-
hoopt door te kunnen verhuizen naar
Vlek 3 (oude basisschool), maar dat plan
is vertraagd. BrabantWonen had hiervoor een plan, maar dat is afgekeurd. Voor een nieuw
plan moet nog financiering worden gevonden. De verwachting is dat dit pas na de zomer is
geregeld. 

De gemeente is ook bezig met plannen voor de Spoorzone. Het plan voor het EKP is door de
gemeenteraad goedgekeurd, maar zal in overleg met bewoners nog verder worden uitge-
werkt. Het plan voor de rest van de Spoorzone is op 6 maart in de gemeenteraad besproken.
De uitslag was bij het ter perse gaan van deze Buurtkrant nog niet bekend. Zie voor meer in-
formatie ook pagina 11. 

Tekst en foto: Alfred Heeroma
Renovatie Marconistraat en
bouw Hart van Boschveld
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De burgemeester is niet meer.
Blauwe jas, handen op de rug.
Inspecteerde hij zijn wijk.
Met een scherp oog voor ieder de-
tail.
Een spits oor voor iedere klacht.
En een mond die ronduit sprak.

Kees Heemskerk, is niet meer...
Wie gaat zijn ronde lopen?

Oknarf 

Foto: Michael Bögels




