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Op 14 december vorig jaar was de Reparatiestraat in het Boschveld Ambacht Centrum (BAC)
voor één keer terug op het oude nest. Bewoners van Boschveld konden ditmaal met hun defecte spullen terecht in het
BAC. In de hal van het BAC stonden de tafels met daarop het gereedschap om te repareren. Er werd al druk gesleuteld
om apparatuur weer aan de praat te krijgen. De Reparatiestraat is inmiddels een begrip in de wijk waar door bewoners
dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Patrick en Tom van het BAC zouden het wel mooi vinden wanneer de Reparatie-
straat een vast onderdeel zou worden van het BAC. Wie weet!

Tekst: George van der Zande
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Binnen bij de Boschvelder
In de Musschenbroekstraat woont een cabaretier van nationaal kaliber. Thijs
van de Meeberg toert momenteel met zijn show 'Kom nou maar gewoon' door
het land. Ik mag gewoon op bezoek komen, bij hem thuis. Na even aarzelen
over de houdbaarheidsdatum biedt Thijs me Friese koekjes aan: "Van het
theater gekregen."

Den Bosch en iets met
trots
Thijs verhuisde voor zijn
studie kleinkunst naar Den
Bosch. Samen met twee
andere studenten woonde
hij in de Voltastraat "Dat
was toen echt oud, alle-
maal schrootjes en enkel
glas." Toen het gesloopt
moest worden, verkaste
het drietal naar de Graafse-
wijk. Na tussenstops in de
Vughterstraat en in de
Oranje Nassaulaan kwam
Thijs een jaar geleden
weer in Boschveld terecht.
Als ik hem vraag of hij zich
inmiddels Bosschenaar
voelt antwoordt hij: "Ik ben
wel trots, als ik door de
stad fiets of als ik een lan-
ge rij bij Jan de Groot zie
staan. Den Bosch heeft wel
echt karakter." Thijs merkt
op dat Bosschenaren so-
wieso trots op hun stad zijn
"Wat je eigenlijk niet veel
ziet in het zuiden." 
De cabaretier vertoeft dus
graag in de Brabantse
hoofdstad, behalve dan
met Carnaval, dat viert hij
liever in Nuenen. "In Den
Bosch is het toch een beet-
je een omhooggevallen ver-
sie van Carnaval, in een dorp is het meer ons kent ons."

Een poco buiten
Ik refereer aan een column die Thijs schreef voor 'Frits!', een tijdschrift voor Eind-
hoven én omgeving. "Zo, dat weet ik echt niet meer. Dat is al zeker twee jaar oud."
Ik begrijp meteen hoeveel Thijs schrijft, schrapt en deelt. Hij is duidelijk een jonge
maker die zich in rap tempo ontwikkelt. De column ging over buiten zijn, dat hij dat
miste. Toentertijd beperkte zijn buitenleven zich tot een klein balkon op de Oranje
Nassaulaan. Er is vooruitgang, want achter zijn huidige woning ligt een tuintje en
sinds kort ook vóór zijn huis. Thijs vertelt me dat zijn geveltuintje ooit is uitgeroe-
pen tot mooiste geveltuin van de wijk. Al kwam Thijs daar zelf pas achter toen hij
door een van zijn buren werd gefeliciteerd. Samen met hond Poco maakt Thijs elke
dag een kleine wandeling door de wijk. Als er tijd is stapt hij het liefst op de fiets,
hond in de fietsmand, richting de Gement. Naast Poco zou Thijs het liefst een hele
beestenboel in de tuin hebben, kippen enzo, maar dat gaat in deze wijk niet echt
vindt hij. "Zoiets als Den Dungen of Sint Michielsgestel, dat past misschien toch
meer bij mij. Lekker wandelen, ruimte voor dieren." 

Cabaret
Thijs deed zijn opleiding tot theatermaker bij de Koningstheater academie. "Dat zit
op de Havensingel" legt hij me uit. Op de website lees ik dat het een 'kleine, lichte-
lijk anarchistische opleiding' is. In zijn jaar studeerden ze dan ook maar met vijf
mensen af. Namen als Pieter Derks en Jochem Otten gingen hem voor. Met zijn
afstudeershow stond Thijs destijds in de Verkadefabriek. Dit jaar in november zal
zijn nieuwe show daar ook in premiere gaan. Thijs vindt het een eer om zo het cir-
keltje rond te maken. Na het winnen van de jury- en publieksprijs op het Leids Ca-
baret Festival in 2015 heeft zijn carrière een vlucht genomen: "Sindsdien was het
ook ineens mijn werk." 
Als ik hem vraag waar hij nog eens zou willen optreden antwoordt hij: "Misschien in
het nieuwe Theater aan de Parade, als dat ooit nog ..." en we lachen. Voor zijn
nieuwe show is Thijs nog druk aan het schrijven, dat doet hij het liefst thuis. Achter
zijn bureau hangen allemaal notities: anekdotes, observaties etcetera. "Oh, dat is
natuurlijk top secret" vraag ik, terwijl mijn camera op de muur is gericht. "Misschien
wel even wazig photoshoppen, ja",zegt Thijs met een glimlach. ●
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Thijs van de Meeberg met zijn hond Poco



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels

Steunpunt de Westhoek: dat kunnen we zelf wel! 

Het steunpunt de Westhoek wordt voortaan gerund door vrijwilligers. Op donderdagmiddag 19 december was de formele
overdracht. Van Neynsel gaf het stokje door aan André Geurtsen, de nieuwe voorzitter. Het is nu aan het nieuwe bestuur
om steunpunt de Westhoek op een aantrekkelijke manier draaiende te houden. Aan hun enthousiasme zal het niet liggen.

André Geurtsen is de kersverse voorzitter die, samen met en-
kele andere vrijwilligers, het dagelijks bestuur gaat vormen.
"Maar jongeren zijn ook welkom in het nieuwe bestuur, dat is
goed voor de continuïteit en de frisheid. We zijn ook niet de
jongsten meer", aldus André. Voor het bestuur is het fijn dat
Ron, de vroegere beheerder, twee dagdelen per week voor de
Westhoek actief blijft. Ron vertelt dat Van Neynsel geen subsi-
die meer kreeg van de gemeente en daarom is gestopt met de
Westhoek. Daarnaast wil van Neynsel alleen locaties behou-
den die aan het verzorgingstehuis zijn verbonden. Geen subsi-
die meer voor Van Neynsel, maar toch blijft de subsidiekraan
open, want het steunpunt kan dankzij gemeentelijke subsidie
toch open blijven. Deze ontwikkeling sluit aan bij de filosofie
van de gemeente die maatschappelijke buurtinitiatieven van
harte ondersteunt en subsidieert.
André hierover: "De gemeente was wel gecharmeerd van ons
idee, want ook zij wilden deze plek voor het organiseren van
ouderenactiviteiten graag openhouden. Niet alleen voor Bosch-
veld, maar ook voor andere wijken. Dat laatste zal niet zo ge-
makkelijk zijn, maar het is iets wat we graag willen bereiken.
Iedereen is welkom bij ons. Mensen die hierboven wonen den-
ken dat ze hier niet welkom zijn. Dat is vreemd, want dit steun-
punt is notabene destijds door verhuurder Zayaz opgericht
voor deze huurders. Overigens is het pand nog steeds van
Zayaz, alleen verhuren ze het steunpunt aan de gemeente. De
gemeente verhuurt het weer ons, maar via een susidie betalen
ze wel de huur." 
Zo is de cirkel rond! "De meeste verenigingen blijven actief in
de Westhoek, maar we willen graag extra inkomsten genereren
middels het verhuren van dagdelen aan verenigingen die in de

Westhoek activiteiten willen organiseren. Daarnaast zal hope-
lijk het gebruik van consumpties de kas gaan spekken. De prij-
zen van de consumpties zijn in ieder geval heel prijsvriende-
lijk."
Het is wel zo dat het bestuur ieder jaar opnieuw subsidie moet
aanvragen. "Dat wordt voortaan op tijd indienen dus", zegt
André. Intussen kijkt hij op zijn horloge. "We wachten nog Van
Neynsel, op Mirjam Dings voor de officiële sleuteloverdracht. Ik
moet zeggen dat ze ons heel netjes hebben behandeld. Dat wil
ik nog eens benadrukken in mijn speech. Al het meubilair blijft
en ook de voorraad. Zo kunnen we even vooruit." 
En daar was dan Mirjam. "Sorry, voor het Bosch kwartiertje." In
haar toespraak memoreert ze aan de prettige samenwerking in
de achterliggende jaren. "We waren een goed duo. De activi-
teitencommissies zijn goed bezig geweest. Er zijn veel nieuwe
dingen van de grond gekomen." Ze vertelde dat het lastig was
om te zeggen dat Van Neynsel ging stoppen met de Westhoek.
Maar de niet gemakkelijke mededeling eindigde bij haar in een
enorme opluchting omdat de vrijwilligers zeiden: 'kunnen we
dat niet zelf gaan doen?' En zo is dat balletje gaan rollen. Mir-
jam heeft er alle vertrouwen in. Ze bedankte namens Van
Neynsel alle vrijwilligers met een bloemetje als waardering. In
zijn speech hield de kersverse voorzitter woord, want hij zei dat
Van Neynsel perfect en professioneel heeft gehandeld, maar
ook noemde hij Mirjam de apostel der liefde. Het mocht nooit
hard worden gespeeld. Meestal had ze gelijk. 
Nou, dat was een mooie afsluiting van een samenwerkingstijd-
perk en een mooie start van steunpunt de Westhoek in een
nieuwe setting, met een club enthousiaste vrijwilligers. ●
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André Geurtsen kreeg  namens de vrijwilligers symbolisch van Mirjam Dings de sleutel van het steunpunt De Westhoek



Openingstijden Wijkplein
 Maandag       09.00 -    12.00 uur

      13.00 -    16.00 uur
 Dinsdag       13.00 -    16.00 uur
 Woensdag          09.00 -    12.00 uur 
 Donderdag         09.00 -    12.00 uur

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Tamara Marcos Tesouro

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal
Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa Woensdag
Donderdag

Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings Donderdag

10.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Gabor Martens  :  06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl  
Wim Smeets    :  06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl

  

Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl    

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Tamara Marcos Tesouro

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtbemiddeling 073 (elke 2 weken)
Buurtteam
KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal
Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wilma Gevers
Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa

Dinsdag
Woensdag

Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings
Donderdag
Donderdag

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

Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail 
Gabor Martens  :  06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl  
Wim Smeets     : 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl
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Wat een einde lijkt is meestal een nieuw begin

Vanuit het Buurtteam werken wij samen met diverse (informe-
le) organisaties zoals Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch &
Regio. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de vra-
gen omtrent scheidingen toenemen. Ondersteuning vanuit lot-
genoten kan helpend zijn. Om die reden is er in samenwerking
met Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch een zelfhulpgroep
opgezet die in 2020 van start zal gaan.

Als er een eind komt
aan een huwelijk of re-
latie, is dat een pijnlijke
gebeurtenis. Het kan je
leven ingrijpend veran-
deren. Naast alle emo-
ties is er veel te regelen
en te verwerken. Mis-
schien houd je je groot
voor de kinderen of de
buitenwereld. Dan kan
het gebeuren dat er
geen ruimte is voor jouw gevoelens. In deze zelfhulpgroep is
wél ruimte voor jou en jouw verhaal.
Het helpt om jouw ervaringen te delen in een groep met ande-
ren die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten. Herken-

ning en begrip geven,
steun en helpen bij de ver-
werking. Luisteren naar el-
kaar geeft zelfvertrouwen
en kracht. Je krijgt steun
en je geeft steun. Dat geeft
een goed gevoel. Samen
met je groepsgenoten be-
steed je ook veel aandacht
aan je nieuwe situatie, het opvoeden van je kinderen, de om-  

 gang met je ex en ook hoe je ver-
der je leven weer vorm kunt ge-
ven.

Voor meer informatie over deze
zelfhulpgroep kun je contact op-
nemen met het Steunpunt Zelf-
hulp 's-Hertogenbosch & Regio.
Telefoon 073 - 623 7263 of email
info@zelfhulpdenbosch.nl. ●

Tekst: Jill Franken

Nieuw Spreekuur 
Vanaf januari 2020 hebben wij een nieuwe spreekuurhouder binnen het Wijkplein Boschveld. Het gaat om Buurtbemiddeling 073.

Iedere bewoner heeft behoefte aan rust in de buurt of wijk en het
huis waarin hij of zij woont. Meestal gaat het samenleven in de
buurt goed. Toch komt het wel eens voor dat een situatie ont-
staat waarin buren (over)last van elkaar hebben en zich gaan er-
geren. Dan kan het gebeuren dat er niet wordt gepraat met de
ander en dat er een conflict ontstaat. Buurtbemiddeling kan jullie
beiden hierin ondersteunen.

Mocht u vragen hebben voor buurtbemiddeling of behoefte
hebben om met iemand te spreken over uw situatie, loop dan
binnen tijdens het spreekuur van Buurtbemiddeling.

Wanneer: vanaf 14 januari 2020
Elke 2 weken op dinsdagmiddag vanaf 13.00 tot 14.30 uur.
Spreekuurhouder: Wilma Gevers. ●
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Hallo Boschveld

Jullie hebben vorige keren kennisgemaakt met andere col-
lega’s van het Buurtteam, nu is het aan ons. Wij zijn Kari-
ma Majaiti en Sami Sezin en we willen wat vertellen over
onze activiteiten.

Taalontmoetingen Boschveld
Elke vrijdagochtend zijn er Taalontmoetingen voor vrouwen in
BBS Boschveld van 09.30 tot 11.30 uur. Dat zijn taallessen
waarin we vooral het spreken en luisteren oefenen. We beste-
den ook aandacht aan lezen en schrijven. Allerlei thema's ko-
men aan bod die je in het dagelijkse leven tegenkomt. Wil jij
jouw Nederlands verbeteren of ken je iemand die dat wil? Er
zijn nog een paar plekken in de groepen. Neem gerust contact
op met Sami Sezin van Farent (ook als je vragen hebt of meer
informatie wil): email: samisezin@farent.nl of bel 
06 - 1544 6130

Oudercafé Boschveld
Elke donderdag van 08.30 tot 10.00 uur is er een open inloop
in de foyer van BBS Boschveld voor ouders uit de wijk. Allerlei
vragen of tips die ouders hebben over opvoeden en opgroeien
van kinderen worden hier met elkaar gedeeld. Maar ook hoe
het gaat in de wijk komt aan bod, zoals verkeer, veiligheid,
school, activiteiten, enzovoort. 
Één keer per maand hebben we een thema waarvoor we een
deskundige uitnodigen. Wilt u uw tips of vragen delen met el-
kaar, loop dan gerust een keer binnen op een donderdagoch-
tend, de koffie staat klaar! Heeft u vragen of wilt u meer weten
over het oudercafé, neem dan contact op met Karima Majaiti:
email: karimamajaiti@farent.nl of bel 06 - 1137 7902.

Misschien kennen sommigen van u Karima van de Taalont-
moetingen en staat daar nu een nieuwe naam bij. Dat klopt, we
hebben wat taken opnieuw verdeeld over de medewerkers en
Sami heeft de Taalontmoetingen van Karima overgenomen. Wij
hopen u in de wijk of op onze activiteiten tegen te komen!  ●

Tekst: Karima Majaiti
Foto:  Buurtteam

Sami Sezin en Karima Majaiti

Wist je dat?

•  Er op 15 januari een nieuwe Taalontmoeting gericht op man-
nen is opgestart!
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de vergaderruimte
van Koo Wijkplein HelftHeuvel.
Bewoners uit Boschveld kunnen ook deelnemen. Dat kan
door gewoon langs te komen tijdens de Taalontmoeting en
zich aan te melden of door contact op te nemen met: Sami
Sezin, wijkwerker Farent telefoon: 06 - 1544 6130 of email:
samisezin@farent.nl 

•  Buurtteam Boschveld / Deuteren / Paleiskwartier druk bezig
is met de voorbereiding van de cursus GELD EN IK. De cur-
sus zal bestaan uit zes bijeenkomsten in maart en april. Na
deze cursus heb je overzicht in je administratie en financiën.
Je staat stil bij je uitgaven en bekijkt hoe je beter kunt uitko-
men met je inkomen.

Voor meer informatie en/of aanmelden: Jill Franken telefoon:
06 - 5186 6539 of email: jillfranken@farent.nl 
Muna Mohamed telefoon: 06 -1116 0269 of email:              
munamohamed@farent.nl



Wijkgericht
Voorkomen is beter
Net zo traditioneel als het vuurwerk in de Nieuwjaarsnacht is de wijkschouw voorafgaand aan die 

jaarwisseling. Medewerkers van politie, gemeente en wijkraad zoeken in Boschveld naar risico’s. 

Overigens verliep Oud en Nieuw in Boschveld relatief rustig. De brandweer rukte nogal eens uit, 

maar er was geen sprake van agressie.

Inloopavond over flats Vlek 21
Een nieuw plan voor de sloop en vervanging van zeven flats langs de groenzone tussen de Copernicuslaan en de  
Oude Vlijmenseweg wordt op 28 januari gepresenteerd. Dat gebeurt in de hal van de BBS aan de Zernikestraat.  
De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur, rond 20.00 uur is er een presentatie.

BrabantWonen en de gemeente hebben een nieuw plan 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, januari 2020
Editie Buurtkrant Boschveld

Op zoek naar vuurwerk-risico’s.
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Jong  
zijn in 
Boschveld
Je zult maar jong zijn in 
Boschveld. Dan heb je een 
enorme keuze uit activiteiten.

Uit een inventarisatie van de 
gemeente en andere instan-

dat het aanbod en de deel-

goed is, zoals Boksveld Fit en 

De betrokkenheid van ouders 
is gegroeid en leidde ertoe 
dat ouders hun best doen 
nieuwe aanmeldingen voor 

-
den ze een zomer- en een 

Huiswerk
Verder is het goed nieuws dat 
de belangstelling voor de 
huiswerkbegeleiding in de 

-

Bouw Vlek 3 hopelijk snel van start
Na de sloop van de oude school aan de Celsiusstraat was het even stil, maar nu is gestart met de voorbereidingen van de 
nieuwbouw. De aannemer is gestart met een nieuw riool en kabels en leidingen. 

-

voldoende parkeerplaatsen aangelegd worden voor de 

bezoekers van de nieuwbouw, maar ook de bezoekers van 
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‘Sloop flats liever vandaag dan morgen’
“Natuurlijk moeten die flats tegen de vlakte. Liever vandaag dan morgen.” Miek Haggenburg woont al twintig jaar in de 
galerijflat aan de Voltastraat en weet dat de sloop geen overbodige luxe is. 

Levensverhaal

Aankloppen

Want het moet snel weer zo rustig en warm worden als 

Per fase

Voor hen is het aanbod van huurwoningen momenteel 

rekening gehouden met stevige regenbuien, door de 

Miek Haggenburg voor de flat waar ze woont.
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Het wordt nog drukker bij Westhoek
André Geurtsen straalt. De voorzitter van Ouderenvereniging Westhoek neemt het stokje over van Van Neynsel en heeft 
grootste plannen.

-

Zelf doen

Uitbreiden

Hulpeloos

voor wie dat probleem opgaat en daarna heb ik andere 
-

André Geurtsen (met rood vest) tijdens een bingomiddag,  
geflankeerd door medebestuurders Kees van Gils (links) en  Wim van de Wiel. 
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De geldzorgen van Boschveld
In Boschveld wonen nogal veel mensen met geldzorgen. Daar is wat aan te doen.

-

Copernikkel

-

de Klussendienst en de Wereldkeuken waar deelnemers 

‘Geld en ik’

uitgeven, voorbereiden op de toekomst en dat niet alle 
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En wat gebeurt er nog meer?
De aanpak van armoede is één van de prioriteiten voor 2020. Er gebeurt meer.

-

-
-

Klussendienst, ondersteuning voor mantelzorgers, 
-

kwetsbare mensen te helpen, maar ze dragen er wel toe 

Veiligheid

-

-

proberen we de organisatie van verhuizingen en de 

Samen leven

-

-

11
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De kogel is door de kerk: SDK Vastgoed gaat het EKP-terrein Noord aan de Parallelweg veranderen in een levendig en 
creatief woon-, werk- en leergebied met ruim 800 woningen. 

De hal waarin vroeger de post werd gesorteerd, wordt 

Vastgoed, onderdeel van VolkerWessels, noemt het plan 

maakten om kans te maken op de aankoop en ontwikke-

dat het nieuwe plan goed past in de bestaande omgeving, 

buurt met veel woningen en slimme oplossingen voor het 

Ruim 800 woningen 

gebied is niet alleen goed bereikbaar met de trein, maar 

De uitdaging is om de nieuwbouw goed aan te sluiten op 

Zicht op het pand ‘1931’

gebiedsontwikkelaar goed overlegt met de bewoners, 

Uit de Kunst, aan de Dieze
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www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 

 

 

 
 

 

Verbeter je omgeving met 
het Wijk- en Dorpsbudget

Heb jij een goed idee voor jouw 
omgeving? Een idee dat je wijk/dorp 
leuker, veiliger of mooier maakt?
Je kunt subsidie krijgen uit het Wijk-
en Dorpsbudget. Deze subsidieregeling
is er voor bewoners die in hun buurt 
aan de slag willen.

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

Over dit alles lees je meer op

Wist je dat?
• Jouw wijkmanager vragen beantwoordt en je op weg helpt?
• Hij/zij ook kan inschatten of je idee kans maakt?
• Je kunt zien hoeveel geld er nog over is voor jouw wijk of dorp?
• Er een budget is per jaar voor de verschillende gebieden?
• Er mooie voorbeelden zijn van eerdere initiatieven?

Hoe regel je dat?
Onderzoek of meer mensen in

jouw wijk/dorp het idee goed vinden.
Is dat zo? Vul het aanvraagformulier
in op www.s-hertogenbosch.nl/

wdbudget. Stuur een plan en
begroting mee.

1

3
Aan de slag?

Mag je je idee gaan uitvoeren?
De gemeente geeft aan hoeveel subsidie je krijgt en 
je kunt aan de slag. Bewaar bonnen van je uitgaven. 

Je moet deze aan de gemeente laten zien.

Wat kan er allemaal?
Er is veel mogelijk. Als jouw wijk/dorp het belangrijk vindt,

is het vaak goed. Jullie zijn zelf de deskundigen in jullie omgeving. 

Voorbeelden:

4

BON

Hoe gaat het verder?
De bewonersadviesgroep uit jouw wijk/dorp adviseert de 
wijkmanager over het idee. Hij of zij beslist uiteindelijk of 

het idee subsidie krijgt. Dit hoor je binnen zes weken.

2

goed
idee!

gemeente bewoner

Een festival voor alle
bewoners uit de wijk/het dorp

Een nieuwe speeltuin

 Een drempel
of verkeersbord

www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget

Tot de laatste cent
Het wijk- en dorpsbudget Boschveld is het afgelopen 
jaar tot de laatste cent gebruikt.

Bijeenkomsten

-

Veel uitgaven gingen naar zaken die tot op de dag van 

brandgangen, opgeknapte banken, het vernieuwen van 
een ontmoetingsplek in het Veemarktkwartier, vogel-

hiernaast is te zien hoe een aanvraag kan worden 

melden
via de
BuitenBeter App!

MELDPUNT:
Schoon, Heel en Veilig
s-Hertogenbosch.nl - (073) 615 55 55
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Tekst: Hannie Borsetti
Foto's: Gemeente, Nina Hagoort

Groen en Spelen
Allereerst wenst de werkgroep
Groen en Spelen alle lezers van
de Buurtkrant nog een gelukkig,
gezond en groen 2020! Wij gaan
vol energie en frisse moed ko-
mend jaar voor u verder met de
volgende onderwerpen.

Vlek 21
Begin december hadden een aan-
tal buurtbewoners, leden van de
wijkraad én leden van de werk-
groep Groen en Spelen overleg
met architecten, vertegenwoordiger
van Brabant Wonen en een ge-
meentelijke functionaris over het
ontwerp van Vlek 21 (het herinrich-
tingsgebied met zeven flats aan de
Oude Vlijmenseweg). Zie ook pagi-
na's 6 en 15 in deze Buurtkrant,
want 28 januari van 19.00 tot 21.00
uur kunt u komen om de plannen te
bekijken! 

Compensatiekaart
We hebben u in de vorige Buurtkrant, het Boschveldoverleg en
via onze netwerken gevraagd om aan te geven waar we in
Boschveld extra bomen zouden kunnen zetten. Dit zijn zoge-
naamde compensatie-bomen omdat de afgelopen jaren bomen
gekapt zijn die nog moeten worden teruggezet (weliswaar
kleintjes natuurlijk). Zo hebben we onder andere de grote par-
keerplaats aan de Zernikestraat, het plantsoen aan de
's-Gravesandestraat en het plein met garages waar de fietsre-
paratiewerkplaats is (ingang aan de Kelvinstraat) aangewezen.
Direct achter de garageboxen van de werkplaats zou een
boom ook prima passen om onze omgeving te vergroenen.
Omdat de laatste plekken deels van BrabantWonen zijn, moet
er nog verder worden overlegd en we zijn benieuwd wat de
mensen vinden die hier wonen en/of hun garage hebben. Weet
u nog andere plekken of wilt u precies weten waar mogelijk ex-
tra bomen komen dan kunt u ons bereiken via email:
info@obboschveld.nl 

Vlek 3
De kap van bomen in Vlek 3 houdt ons erg bezig. Op 7 januari
heeft de werkgroep ingesproken bij een raadsvergadering om
onder andere te vertellen dat alle bomen die in Vlek 3 (en ook
in Vlek 21) kunnen blijven staan en gewoon met rust gelaten
moeten worden. De gemeente wil 37 van de 53 bomen kappen
zoals alle bomen tegenover cafetaria Ome Piet. 
Op de foto zijn de bomen de bomen met een geel kruis al ge-
kapt, die met rood kruis degenen die men wil kappen, bomen
met rood kruis én blauwe cirkel zouden kunnen blijven; kappen
is niet nodig voor de bouw en het laten staan van een aantal

bomen voorkomt volledige kaalslag. Daarom heeft de werk-
groep bezwaar ingediend op de omgevingsvergunningen en
gingen we (weer) naar de gemeente voor een hoorzitting op 8
januari. Jammer genoeg konden we hier eigenlijk niet terecht
met onze bezwaren, want deze omgevingsvergunningen gaan
volgens de voorzitter van de commissie alleen over het bou-
wen en niet of daar wel of niet bomen voor gekapt moeten wor-
den. Op ons bezwaar dat routes voor het bouwverkeer en om-
leidingen maar drie weken van tevoren bekend worden, werd
gezegd dat dit wettelijk altijd zo is. De werkgroep wacht het be-
sluit over de vergunningen af en we gaan de kapvergunningen
nog aanvechten. 
Onze inzet heeft in ieder geval wel geleid tot acties van ge-
meenteraadsleden naar de wethouder en aandacht van het
Brabants Dagblad. We blijven van mening dat als de gemeen-
teambtenaren beter gaan snappen waarom het behoud van
groen (vooral bomen dus) van het grootste belang is en dat ze
eenvoudig andere keuzes kunnen maken en dat ze bomen
gaan inpassen in plaats van kappen. Eigenlijk vinden we het
een beetje raar dat wij dat steeds moeten vertellen.

Buurtbank
Er is een ontwerp gemaakt voor een ronde bank bij de ‘Kees
Heemskerk boom’ naast de Boschveldtuin. Dat wordt een hele
mooie! De bank wordt door onze buurtbewoner/ houtbewerker
Vincent Geurts van de Stichting Stadshout gemaakt. Als jij zin
en tijd hebt dan kan Vincent je hulp goed gebruiken voor de
eenvoudige werkzaamheden! 

Honden uitlaten
Bij het Westerpark heeft de gemeente de gedachte één van de 

  eilanden bij de Concordialaan of-
ficieel als hondenuitrenveld te
gaan bestempelen en dus ook
met een hek te omheinen. Eer-
der leek het erop dat de hon-
denbezitters dit ook wilden,
daarvoor is in 2017 een enquête
geweest. Nu zijn we verder in de
tijd en de groep hondenbezitters
die nu gebruikmaakt van dit stuk
vindt het juist heerlijk dat er
geen hekken staan. Onderling
houden ze de plek schoon door
altijd op te ruimen, is ons ver-
teld. Daarom wordt het eiland nu
waarschijnlijk toch niet omheind,
maar komt er wel een officieel
bord en wordt het dan ook door
de gemeente nog extra schoon
gehouden. ●

Nicole Pakker sprak in bij de raadsvergadering over de bomen rondom Vlek 3

Bomen bij Vlek 3 die volgens de gemeente gekapt zijn of zouden moeten worden
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Tekst: Johannes Lijzen
Foto: SDK Vastgoed

                                    
Boschveldoverleg

Zeven keer per jaar vindt het Boschveldoverleg plaats. Be-
woners en professionals praten dan met elkaar over zaken
die in de wijk spelen. Het eerstvolgende Boschveldoverleg
is op maandag 27 januari om 19.30 uur in de BBS Bosch-
veld.

Terugblik
Op 25 november heeft Elly van den Hombergh van de ge-
meente het Actieplan Sociale Visie toegelicht. De zes thema's
waren Sociaal en Veilig, Samen Wonen, Samen Leven, Kinde-
ren en Jongeren, Taal en Communicatie en Ondernemend
Boschveld. Thema's kunnen rood, oranje of groen scoren.

Twee rode scores (gaat slecht) waren bij Samen Wonen voor
de illegale stort en bij Samen Leven een toename van inciden-
ten/ overlast. Groen (gaat goed) scoorden bijvoorbeeld 'Kinde-
ren en Jongeren' waar een aantal activiteiten voor georgani-
seerd worden en de 'Taalachterstand' waar ook verschillende
activiteiten georganiseerd worden. Voor het laatste zijn wel
meer vrijwilligers gewenst. De hele presentatie is terug te vin-
den op internet: https://bit.ly/2u62eGF

Aansluitend heeft Anouk Schipper, de nieuwe directeur van de 
Kindcentrum Boschveld, zich voorgesteld. Ze komt van BBS
de Haren en was daarvoor als leerkracht werkzaam in Rosma-
len. Ze gaat vanaf januari 2020 aan de slag met Kids media-
wijsheid/ Kids reporter. Kinderen gaan verslag doen van activi-
teiten in de wijk.

Vooruitblik
In het Boschveldoverleg van maandag 27 januari zal de ge-
meente vertellen over de plannen voor het EKP-terrein aan de
Parallelweg. SDK Vastgoed uit Eindhoven is de winnaar ge-
worden van de aanbestedingsprocedure voor het EKP-terrein
(Expeditie Knooppunt PostNL) dat de gemeente samen met
NS Vastgoed en TPG had uitgeschreven. In december heeft de
pers al wat laten zien (zie ook https://www.denbosch.nl/nl/pro-
jecten/spoorzone/ekp-terrein). De globale aanpak in 2020
wordt toegelicht. 

Na de pauze komen een aantal kleinere onderwerpen aan bod.
Ten eerste de besteding van het wijkbudget in 2019 en de mo-
gelijkheden daarvoor in 2020. Verder hebben we het kort over
de verwachte ontwikkelingen voor Vlek 3 en Vlek 21 (zie ook
aankondiging 28 januari op pagina 6 en hieronder) en een pei-
ling van de huidige overlast in de wijk. ●

Informatieavond sloop/nieuwbouw
Vlek 21 BrabantWonen

Op 28 januari is er een openbare inloopbijeenkomst over Vlek 21 (zeven flats tussen Coperi-
nislaan en Oude Vlijmenseweg) In de Brede Bossche school. Alle geïnteresseerden krijgen in-
formatie over het plan en kunnen hun reactie geven.

Vanaf 19.00 uur kan iedereen een persoonlijke toelichting krijgen bij één van de panelen. Hier
staan medewerkers van de gemeente en BrabantWonen. Rond 20.00 uur geven de gemeente
en BrabantWonen een korte centrale toelichting op het plan. Van het OBB zijn ook enkele perso-
nen aanwezig. Er kan ook informatie verkregen worden over hoe je een eventuele zienswijze
moet indienen.
Vooral iedereen die in en rondom de zeven sloopflats wonen nodigen we uit om te kijken en te
reageren. https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/fase-1-vlek-21-boschveld-vervangende-
nieuwbouw.html. ●

Ontmoetingsavond OBB op de eerste maandag van de maand: 
                               3 februari

Graag nodigen we je uit om je buurtgenoten te ontmoeten en te bespreken wat er gebeurt
in de buurt en wat je bezighoudt. Heb je een leuk idee of een probleem, dan kan je dat hier
delen. Het OBB/ Wijkraad Boschveld zorgt voor de koffie en een drankje. Vanaf 19.30 uur
ben je welkom en om 21.00 uur sluiten we het af. Natuurlijk kan je daarna nog blijven. We
doen dit in elk geval de komende eeste maandagen van de maand (3 februari, 2 maart en
6 april). Noteer deze data alvast in je agenda en neem je buren mee.  ●

                                  OBB weer fit
Met succes heeft het OBB-bestuur het geld teruggevorderd dat in 2016 was verduisterd. Zoals
de leden van het OBB weten, had de voormalige penningmeester geld verduisterd. Het is een
lang traject geweest, maar met dank aan juridische steun van de gemeente is al het verdwenen
geld teruggevorderd, waardoor de vereniging financieel weer gezond is. 
Hierdoor kunnen de activiteiten van de wijktuin, van het OBB zelf en het uitbrengen van de
Buurtkrant onverminderd doorgaan. Tot eind maart zitten we nog in de oude pastorie, waarna
deze wordt verbouwd tot woonhuis. We gaan dan overleggen in de BBS. Wil je lid worden of iets bespreken, stuur dan een mail
naar info@obboschveld. Dan nemen we contact met je op.  ●

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: vrij van internet

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: vrij van internet

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Gemeente
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                                   Agenda komende 2 maanden
   Datum
   Maandag 27 januari

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS Boschveld

Door Wie
OBB

   Dinsdag 28 januari
   Maandag 3 februari
   Zaterdag 8 februari
   Vrijdag 14 februari

19.00
19.30

Inloopavond Vlek 21
Ontmoetingsavond OBB

12.00
15.00

Reparatiestraat
Winterfeest Boschveldtuin

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Gemeente/ BrabantWonen
OBB

Copernikkel
Boschveldtuin

Dienstencentrum
Boschveldtuin

   Maandag 2 maart
   Zaterdag 7 maart
   Maandag 16 maart

19.30
12.00

Ontmoetingsavond OBB
Reparatiestraat

19.30 Boschveldoverleg

BBS Boschveld
Copernikkel

OBB
Dienstencentrum

BBS Boschveld OBB

Het wordt alweer lan-
ger licht en vanaf
1 februari werken we
op de vrijdag weer
van 15.00 tot 17.00
uur in de tuin.
Meer weten over de
tuin of meewerken?
Loop dan gerust even
binnen of stuur een
email naar: 
info@boschveldtuin.nl
 
Je kan ook een kijkje
nemen op onze web-
site:
www.boschveldtuin.nl,
Je kan ons ook vin-
den op Facebook:
www.facebook.com/
boschveldtuin 

Livegedicht @ W2 Toonzaal
Gedicht van Friso Woudstra

Onze stad heeft sinds 30 november 2019 een heuse
stadsdichter. Wij van de redactie hadden gehoopt dat
Friso Woudstra uit Boschveld met de eer zou gaan strij-
ken, maar helaas mag Doeko L. zich voorlopig de Bos-
sche stadsdichter noemen. Friso zit gelukkig niet bij de
pakken neer (er zijn nog drie verkiezingen voor mijn 40e

levensjaar) en heeft weer een fraai gedicht geschreven
voor de lezers van de Buurtkrant.

Jazz sessie  
de stad blijkt een potloodventer

en exposeert in vol ornaat
blazers die van tonale geaardheid wisselen bij elke maat

de stokken swingen
de bassen dwingen

de tegensputterende sax wordt omhoog getrokken
om de climax te forceren
Ron op de gitaar druipt af

hij mag eerst solo nog wat leren
dan weer nieuwe ritmes

een ander timbre op het gestoelte
het vuurwerk van de meesters
om beurten bespringen ze de

gedeelde vreugde
dan wéér andere jongens in de band

jazz sessie
de bedreven en bekeken liefde

is nog korter
dan een one-night-stand


