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De weg voor 2021 mag misschien nog lang zijn, maar het keramisch spoor langs de Paardskerkhofweg is eind
en iszijn,
het losse
grit keramisch
'gelijmd' met
waterdoorlatende
epoxyhars
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Resto van Harte wil mensen verbinden
Een onbetaalbare maaltijd voor een zacht prijsje

De Kids Reporters hadden onlangs bezoek van Resto van Harte. Manager Manita
en vrijwilliger Catrien vertelden in een interview met de Kids Reporters Boschveld
alles over het bijzondere restaurant. In BBS Boschveld zit één van de vijftig locaties in Nederland van Resto van Harte.

"Resto van Harte is overgewaaid vanuit Frankrijk", vertelt Manita. "Daar zet de
stichting zich vooral in voor mensen die op straat leven. In Nederland houdt de
stichting zich bezig om mensen die eenzaam zijn te verbinden met elkaar door
middel van samen eten. Per diner zitten er ongeveer dertig mensen aan tafel.
Vaak senioren die het leuk vinden om andere mensen te ontmoeten. Maar ook
mensen met een beperking of wijkbewoners die het lastig vinden om voor zichzelf
te koken en op deze manier toch een lekkere maaltijd voorgezet krijgen voor een
heel zacht prijsje. Want wij streven ernaar dat iedereen gebruik kan maken van
Resto van Harte. Ook als je een wat krappere beurs hebt."

Corona gooit roet in het eten

"Helaas heeft corona de afgelopen maanden heel wat roet in het eten gegooid",
gaat Catrien verder. "Er zijn een hoop mensen bijgekomen die met eenzaamheid
te maken hebben sinds corona. En wij hebben onze deuren juist moeten sluiten.
Dat voelt heel verdrietig. Ook met kerst konden we niet open. Dat valt ons allemaal
heel zwaar. We hopen dat we snel weer verder kunnen met al onze mooie plannen. We willen bijvoorbeeld ook meer met kinderen gaan doen. Op BBS de Kameleon koken we al met kids en zijn we nu bezig met Gezonde traktaties maken. We
hopen dat ook op BBS Boschveld te gaan doen. Maar het meest hopen we dat we
heel snel weer onze deuren kunnen openen en iedereen weer kunnen ontmoeten
in Resto van Harte." !

Redacteur(en) gezocht voor Buurtkrant
De Buurtkrant wordt door vrijwilligers samengesteld. Ze zoeken de verhalen en artikelen bij elkaar die in de krant komen. Er is een redactie die alle verhalen doorleest en waar nodig taalkundig corrigeert.
Voor de vaste redactie zijn we op zoek naar een of meerdere enthousiaste bewoners die hierin plaats willen nemen. Deze redactie vergadert zes keer per jaar en
bespreekt dan wat er in de buurt speelt en wat de moeite waard is om in een verhaal om te zetten. De onderwerpen worden dan verdeeld over de redacteuren.
Een redacteur moet betrokken zijn bij de buurt en bij voorkeur ook weten wat er
zoal speelt. Je moet minimaal 18 jaar zijn. We zijn wel op zoek naar jongeren die
iets willen bijdragen. Het gaat om vrijwilligerswerk.
Per editie ben je ongeveer vier tot zes uur bezig.
Als je interesse hebt, dan willen we dat graag weten. Je kan een email sturen naar
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl.
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Foto: Lidian Hogenkamp
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Technische commissie is een belangrijke kracht binnen onze VvE
Het Van Coehoornplein stamt uit 1953, 1956 of toch uit
1957. Dat is niet helemaal duidelijk, zegt Hans. Hij vormt
samen met Lidian de technische commissie van een van
de zeven Verenigingen van Eigenaren (VvE). Ja, u leest het
goed: zeven VvE’s voor een complex met slechts 54 appartementen. Dat is best een ingewikkeld verhaal. Hoe
werkt dat in de praktijk en wat is er al bereikt?
Om hierover meer te weten te komen ben ik op de eerste zondagmiddag in januari op bezoek gegaan bij Hans, Lidian en
Florence. Lidian en Hans belichamen de technische commissie
van een VvE met vijftien appartementen. Florence is de poets
en maakt de hallen schoon. Alledrie komen ze oorspronkelijk
niet uit Boschveld, maar wonen er intussen al een hele poos
én met heel veel genoegen. "Het is een gezellige wijk die
steeds mooier wordt door de nieuwbouw. Het wordt alsmaar
gemoedelijker", zegt Lidian terwijl ze nipt aan een glas champagne. "We proosten nog even op het nieuwe jaar." Ja, gemoedelijk is het ook in huize Florence aan het Van Coehoornplein.

Zeven VvE's

Het appartementencomplex, gevestigd boven het winkelcentrum, ligt aan een plein dat dateert uit de beginperiode van
Boschveld. Zo zachtjes aan gaat het opvallen tussen de vele
nieuwbouw in de wijk. En laat ik nu altijd gedacht hebben dat
het huurwoningen zijn. Niet dus. Hans: "Jammer genoeg heeft
de gemeente destijds verzuimd om tegen de ontwikkelaars te
zeggen dat alle appartementen onder één VvE zouden moeten
vallen. Dat is niet gebeurd met als resultaat dat we nu zeven
VvE’s tellen. En dat bemoeilijkt het maken van
afspraken met elkaar over (groot) onderhoud.
Als je goed naar de buitenkant kijkt zie je ook
de verschillen. Alleen de entrees zijn in alle portieken hetzelfde.” Gelukkig, toch iets van gezamenlijkheid.

als TC gaan eerst kijken wat er aan de hand is. Kunnen we het
zelf oplossen, of moet er een bedrijf komen? Lidian is de voorzitter van de technische commissie. Pepijn is onze VvE-voorzitter, Merel is voor de algemene zaken en het beheer en doet
de boekhouding. Zij bewaakt de financiën, onderhoudt de externe contacten, overziet de grote projecten en regelt de algemene ledenvergaderingen. En zo zijn de taken goed verdeeld.
We hebben nu in coronatijd veel telefonisch overleg. Nu zijn
we bezig met de voorgevel en het dak. Tot 5000 euro mogen
we het onderhoud zelfstandig uitvoeren. Gaan we daarboven,
dan moet er een vergadering worden uitgeschreven. En dat
gaat goed, iedereen denkt mee."

Borrelen

"We organiseren sinds 2016 een VvE borrel/ BBQ", zegt Florence. "Het ene jaar is deze gekoppeld aan de nieuwjaarsviering, het andere jaar ter afsluiting van een klusweekend met
alle eigenaren en bewoners. Alleen afgelopen jaar was het een
bijzondere gebeurtenis. Na vier jaar hebben we een grote onderhoudsactiviteit afgesloten: het opknappen van de balkons
en het zelf schilderen van de hekken. De nieuwjaarsborrel ging
vanwege corona niet door. Als alternatief hebben we een borrel op de balkons gehouden. In 2021 richten we ons op het
verduurzamen van ons gebouw, het verbeteren van aanzien
van de fietsenberging. Ook de gevel aan de Copernicuslaan
willen we laten isoleren. Het dak van ons complex wordt in ieder geval wit. Dat levert straks bij het eventueel plaatsen van
zonnepanelen meer rendement op. We zijn druk aan het kijken
wat haalbaar is”, aldus Hans. Zo te horen is dit een slagvaardige VvE waar iedereen enthousiast en positief is. !

Het begin

We gaan terug naar 2008. Florence: "Toen zijn
we gestart met het activeren van onze VvE. We
hebben met z'n allen, in afwachting van de vele
plannen van de gemeente, gespaard en zelf
plannen gemaakt om ons pleintje en ons gedeelte van het gebouw, nieuw leven in te blazen. Helaas hebben we zo'n zes à zeven jaar
min of meer qua onderhoud stilgelegen omdat
onduidelijk was wat er ging gebeuren met het
winkelcentrum. Er zou een grote supermarkt
komen en dat zou weer gevolgen hebben voor
de infrastructuur. Maar zo'n drie jaar geleden
heeft de gemeente de stekker eruit getrokken.
Er komt definitief geen nieuwe supermarkt",
zegt Hans.

Het vervolg

We maken een sprongetje naar 2010. Hans:
"Iedere VvE moest een bepaalde reserve opbouwen voor onderhoud. Uiteindelijk zijn alle
VvE's verplicht gaan sparen. Maar het verplicht
sparen heeft niet geleid tot een totaalplan voor
het onderhoud. Ook is het toen niet gelukt om
er alsnog één VvE van te maken, dus iedere
VvE is zelfstandig gebleven. Gelukkig zijn de
onderlinge contacten goed gebleven." Florence
vertelt dat de technische commissie (TC) een
belangrijke kracht is binnen hun VvE. "Zij verbeteren en verbinden niet alleen ons gebouw
maar ook de andere VvE's op ons plein en het
onderlinge contact van bewoners en winkeliers.
Een pluim voor Hans en Lidian die dit al enkele
jaren met hart en ziel doen. In de afgelopen jaren zijn de portieken vervangen en de balkons
gerenoveerd. En dat heeft gezorgd voor een
hele andere uitstraling."

Technisch Commissie

Het instellen van de TC is een idee van Hans
en is een verlengde poot van het beheer. "Wij

Lidian en Hans proosten op 2021
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Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bõgels

Archi3o voor gezonde en duurzame architectuur
Het Bewust Wonen Werken Boschveld (BWWB) wijkje zou zo
maar passen in de 10 kilometer lange wandelroute 'Hedendaagse Architectuur 's Hertogenbosch' van de Bossche Paadjesmakers. Immers het BWWB-wijkje met 23 houtskeletbouwwoningen is in het Bossche uniek en absoluut opvallend. Voor
de bio-ecologische architectuur heeft het architectencollectief
Archi3o getekend. Zij hebben mede aan de wieg gestaan van
het BWWB.

en Renze hebben Archi3o er feitelijk opgericht. Het bijzondere
van de 23 houtskeletbouw huizen is dat ze grotendeels eigen
energie opwekken door middel van PV panelen voor elektra en
zonnecollectoren voor warm water. Ze zijn dan ook gasloos.
De woningen zijn ook niet aangesloten op het riool, ze hebben
een helofytenfilter ingericht voor de zuivering van het vuilwater.

Archi3o

In dit opvallend en bijzonder BWWB-wijkje wonen ook de architecten Vincent Valentijn, Renze Pijnenborgh en Kim Verhoeven. Samen vormen zij het Archi3o. Het is een ontwerperscollectief dat in 2014 als coöperatie is opgericht. Eén van
de drie architecten woont zelfs boven het kantoor van dit ontwerperscollectief. Het zal niet raar klinken dat bij Archi3o de
nadruk ligt op de vormgeving én realisatie van bio-ecologische
architectuur. In hun logo staat niet voor niks: 'ontwerperscollectief voor gezonde en duurzame architectuur'. Hun kracht is dat
ze vakmanschap, een enorme dosis kennis over gezond en
duurzaam bouwen, innovatiekracht, bekroond ontwerp-talent,
een frisse beeldende kwaliteit en hun gezamenlijke geestdrift
combineren om toekomstbestendige architectuur voor mensen
te maken.

Door gebruik van hout is er milieuvriendelijke architectuur

Diverse projecten

Archi3o is betrokken en gevestigd in het BWWB-project

Milieuvriendelijke architectuur

Ze benaderen de opgaven integraal, zodat stedenbouw, landschap, gebouwtechniek, details en interieur naadloos op elkaar
aansluiten. Vincent, Kim en Renz hebben mede aan de wieg
gestaan van het BWWB-project. Ze waren al een poos bezig
met duurzame en sociale architectuur, maar het project in
Boschveld was hun eerste project samen, als coöperatief architectenbureau Archi3o, wat ze nu zijn. Ze hebben dus wel
echt hun wortels in Boschveld. Sterker gezegd: Kim, Vincent
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Archi3o is met talloze projecten bezig. Momenteel ontwikkelen
ze duurzame woningen en wijken door heel Nederland en
soms daarbuiten. Zo wordt in de spoorzone in Amersfoort een
duurzame wijk met 42 woningen opgeleverd in grappig genoeg
eenzelfde soort setting als Boschveld, van oudsher een plek
met lichte industrie en arbeiderswoningen tegen het centraal
station aan geplakt.
Ook het dierenverblijf in het Bossche Zuiderpark is een project
van hen. Met hun idee voor landschappelijke inrichting wilden
ze juist niet het gebruikelijke dierenverblijf maken in het midden van een weide, maar een dierenverblijf dat benaderbaar is
voor bezoekers. Als je er langs loopt kun je dat zien.
Verder zijn ze bezig met Boerderij de Binckhorst. Dat is een
dagbestedingsplek welke onderdeel uitmaakt van Cello's
woon-zorg terrein de Binckhorst. Een woonlocatie voor mensen met een beperking in het buitengebied van Rosmalen. De
bedoeling is dat het een boerderij wordt waar het onderkomen
en de zorg voor de dieren beter georganiseerd is en daarmee
beter toegankelijk is voor bewoners van binnen en buiten de
instelling. Maar ook het realiseren van een dagbesteding waar
de nodige zorg voorhanden is en bewoners op zichzelf kunnen
zijn. In de optiek van Archi3o betekent dit een ecologische en
breed georiënteerde herstructurering van het terrein als geheel, met de gebouwen daarin. En dat kun je Archi3o wel toevertrouwen. !

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

Tekst: De Denker
Afbeelding: Bossche encyclopedie

Denkend aan Boschveld
In Zuid-Afrika is een Boschvelder een kippenras. Een kruising
van 3 rassen, sterk, vraagt minimale zorg en kan goed overleven in afgelegen gebieden. Ze zijn productief als het gaat om
eieren leggen en het vlees schijnt ook goed te smaken.
Boschveld is ook een deel van het landgoed Lichtenbeeld en
Boschveld, op heuvelachtige zuidrand van de Arnhemse stuwwal. Je kan er prima wandelen en fietsen. In dat Boschveld zijn
drie grafheuvels aangetroffen die 4000 jaar oud zijn. Zelf ben ik
er nog niet geweest, misschien toch een idee als het weer mag
binnen coronaregels.
Boschveld waar wij wonen is genoemd naar het Bosch Veld,
een polder net buiten de stadswallen. Het werd alleen gebruikt
als een paardenbegraafplaats (waarnaar de naam Paardskerkhofweg verwijst). De buurt is gebouwd op metershoge zandverhogingen opgegraven uit de polder (waar nu de Ertveldplas
ligt). Het grappige is dat het Oude Bossche Veld dan weer een
camperplaats is bij Oudenbosch.
Nu zult u wellicht denken wat moet ik met die informatie? Wat
mij betreft niets, maar ik probeer altijd weerspiegelingen neer
te leggen.
Tekst en foto: Olaf Smit

Kledingrek
Je mag het een kledingrek noemen maar officieel is het een couponrekje. Een rek waar je restant lappen stof (de coupons dus)
overzichtelijk op kunt hangen.
Het rek is bedacht en ontworpen door Selma Kromhout van de NaaiMeetUp en Stadshout Den Bosch maakte het. Stadshout zet zich in
voor het behoud van het hout van bomen, die gekapt moeten worden,
binnen de stad. Tenslotte behandelde Zaynab het couponrekje met witte bijenwas.
Als iemand zo’n coupon kan gebruiken voor een broek of jurk wordt het
betaald met een pakje thee of koffie. Zo helpen we elkaar met minder
bij Copernikkel in Boschveld.

Zo is de buurt Boschveld heel lang aangemerkt als een zwakke buurt. Er wonen veel mensen met een laag inkomen (wat
resulteert in armoede), lage opleiding en eenoudergezinnen.
De buurt heeft een gemengde bevolking, 60% mensen met
Nederlandse achtergrond, 10% met westerse achtergrond en
30% met niet-westerse achtergrond. Als ik naar die vermenging kijk en dat dan vergelijk met het kippenras, dan zou je
kunnen denken dat dit een goede basis is voor een sterk ‘ras’.
Boschveld kenmerkt zich wel door een sterk sociaal netwerk
en daarmee zou het ook zelfredzaam moeten kunnen zijn. De
gemeente werkt al sinds 2008 aan een zogenaamde sociale
en fysieke buurtvernieuwing en als ik terugblik, dan lijkt het er
op dat er toch wel steeds meer versterking in de buurt komt.
De buurt Boschveld is niet groot. Je zou dan ook denken dat
als je er één keer doorgewandeld bent, je het wel hebt gezien.
Ik loop regelmatig in en rondom de buurt en regelmatig ontdek
ik toch weer nieuwe dingen, het is maar hoe je kijkt. Het kan
gaan om de ronde raampjes in de flats aan de Christiaan Huygensweg of de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
Over dingen die verdwijnen en dingen die verschijnen. Wat mij
betreft zou er meer groen mogen zijn, want ik vind dat er te
vaak mooie bomen (Bosch) worden gekapt ten behoeve van
nieuwbouw en worden gecompenseerd met kleine boompjes
die er nog jaren over doen om weer wat allure te hebben. Er is
een aantal wandelroutes in en rondom Boschveld
(https://www.s-port.nl/wandelroutes) en dat is best leuk om te
doen.
Bij campers denk ik aan mensen die tijdelijk op één plek zijn.
Ze genieten even, maar hebben geen echte binding met de
omgeving. Ze trekken rond. Ook in Boschveld zijn er mensen
die er tijdelijk wonen, vooral op plekken die op de nominatie
staan om gesloopt te worden. Ik hoor regelmatig dat die bewoners weinig binding met de buurt hebben, maar ook dat er pogingen worden gedaan om die mensen juist wel bij de buurt te
betrekken, een hele uitdaging.

Historische kaart van Het Bosch Veld

Zaynab bij het couponrek van de NaaiMeetUp in
'Copernikkel Tijdelijk'.

Ooit noemde voormalig burgemeester Rombouts de buurt het
rioolputje van Den Bosch. Een pijnlijke vergissing. Als ik nu bewoners spreek, dan zijn de meesten juist erg te spreken over
Boschveld. Een rustige buurt, op loopafstand van het station
en centrum. Vroeger was het anders, maar of je het per se
slechter kan noemen, is te betwijfelen. Boschveld is ook vaak
een proeftuin, wellicht zonder dat bewoners het in de gaten
hebben. Het concept van een coöperatieve onderneming als
de Copernikkel wordt nu op diverse plekken uitgerold. Het feit
dat er nu een gefaseerde aanpak van de buurt is, is ook een
verdienste van de bewoners en wordt nu ook op veel meer
plekken in de praktijk gebracht. En zo zijn er waarschijnlijk nog
wel meer zaken te benoemen waarbij Boschveld als basis
dient. Sommige zaken zijn zichtbaar en andere weer niet. Je
kan niet zeggen dat Boschveld een saaie buurt is, er gebeurt
altijd wel wat, er zijn bedreigingen en kansen.
In de komende jaren zal Boschveld verder veranderen. De
plannen voor het EKP-Noord, Grenco-terrein, het station en
sloop/ nieuwbouw zullen zeker impact hebben. Gelukkig is er
een wijkraad die de vinger aan de pols heeft, maar soms denk
ik wel eens dat meer betrokkenheid van bewoners de buurt
nog sterker kan maken.
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Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Nicole Pakker & Hannie Borsetti
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Groen en Spelen
Corona houdt ons aan het begin van het nieuwe jaar nog
steeds in zijn greep. Er zijn weinig uitstapjes mogelijk en toch
willen veel mensen er graag op uit. Gelukkig kan dat ook dicht
bij huis. We zien dat veel mensen in Boschveld dat momenteel
doen. Wat is er fijner om in je eigen omgeving in mooie groene
ruimten te wandelen en te genieten?
De werkgroep Groen en Spelen blijft daarom ook in 2021 weer
haar best doen om samen met gemeente, instanties en vooral
jullie als bewoners goed voor het groen, de inrichting van de
openbare ruimte en fijne speelplekken voor de kinderen in
Boschveld te zorgen. We zijn op zoek naar versterking. Dus
meld je aan via email info@obboschveld als je het leuk vindt
om je hier ook mee bezig te houden!

Kap bomen

Eind december ontvingen we bericht van de rechtbank dat de
rechter al onze argumenten ongegrond heeft verklaard van het
bezwaar over bomenkap in Vlek 3. Dat betekent dat de gemeente toch alle bomen in de Celsiusstraat tegenover ome
Piet mag kappen voor de aanleg van parkeerplaatsen. Weliswaar worden er uiteindelijk nieuwe geplant, maar voordat die
net zo groot zijn, zal dat heel wat jaren duren. Intussen is het
groepje bomen achter de pastorie ook onlangs door de nieuwe
eigenaar verwijderd. Daarmee is helaas nu de complete oorspronkelijk zeer groene pastorietuin en patio van de school
verdwenen.

Park Hart van Boschveld

Over het park is gelukkig goed nieuws te melden want dat is
intussen zo goed als klaar. Bijna alles van het plan is intussen
aangeplant. Een aantal bomen en heesters voor enkele randen
zijn nog in bestelling. De aanleg van de natuurlijke speelaanleidingen (zie plaatje in vorige Buurtkrant) is gepland voor eind
februari.

Aangelegd hondenuitrenveld en park

Nieuwe bomen

Al een tijdje proberen we meer bomen in Boschveld te laten
planten, op zijn minst de 23 bomen die ooit (buiten de woningbouwprojecten) gekapt zijn en volgens de vergunningen gecompenseerd zouden worden. Daarover zijn we in gesprek
met de gemeente. We hebben allerlei plekken langs gelopen
en aangewezen. Een eerste aanzet voor de herplant wordt dit
voorjaar gegeven. Dan komen er in de Zernikestraat vijf krentenboompjes bij op de parkeerplaats en twee rode zuilbeuken
in het perk voor de BBS. Ook bij de voormalige Copernicustuin
komen drie nieuwe bomen. We proberen verder nog extra bomen in het plantsoen in de Van Musschenbroekstraat te krijgen, waarvoor de bewoners een nieuw plan gemaakt hebben.
Het nu erg stenige schoolplein van de BBS hebben we ook
voorgesteld voor wat extra schaduwgevende bomen.

De gegraveerde paaltjes
Om hondenuitlaters de weg te wijzen naar het nieuwe uitrenveld aan de kant van de Oude Engelenseweg, hebben we wijkbudget gekregen voor een aantal paaltjes. Die hebben we eigenhandig afgewerkt en ze zijn door de klussendienst van de
Copernikkel in het park geplaatst. Bij het uitrenveld komen nog
een bordje, bank en prullenbak.
Je ziet er nu in de winter nog niet zoveel van, maar dit wordt
echt een mooi groen, bloemrijk park met veel bomen! Een fijne
plek waar bewoners kunnen rondwandelen, elkaar ontmoeten
en waar de kinderen vrij van autoverkeer, veilig kunnen spelen.
!

Boschveldoverleg maandag 1 februari online

Tekst: Johannes Lijzen

Terugblik 16 november

In het Boschveldoverleg van 16 november zijn twee onderwerpen aan de orde geweest: het Grenco-terrein en de nieuwe
parkeerregeling voor bezoekers. In september is een plan gelanceerd om het Grenco-terrein verder te gaan ontwikkelen de
komende vijf jaar. Walter Stam van de gemeente lichtte toe dat
er zowel ruimte zal zijn voor woningen als voor werkruimten.
Bedrijven die al in dit gebied zitten, zijn bij het maken van het
plan al betrokken. De gemeente en de BIM willen ook omwonenden graag via een werkgroep erbij betrekken.
Daarna volgde een presentatie over de parkeerregeling voor
bezoekers, waarvoor door de gemeenteraad een besluit is genomen. De gele kaartjes verdwijnen. Een deel van de bewoners juicht dit toe en een deel is juist heel blij met deze gele
kaartjes. Op 15 december was voor de vergunningssector
Boschveld ook een informatiebijeenkomst georganiseerd. Bewoners konden zich hierna aanmelden om over de invoering In
Boschveld en Veemarktkwartier te adviseren (zie pagina 18).
Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke themapagina
digitaal parkeren:
https://www.s-hertogenbosch.nl/digitaalparkeren/ .
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Vooruitblik naar 1 februari

Het aangekondigde Boschveldoverleg van 25 januari is 1 week
verplaatst naar 1 februari en is weer online. Daarbij wordt ingegaan op het Beleidskader 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig en de kansen voor Boschveld. Martine Beuken-Greben en William Jans (beiden van gemeente) zullen de visie
toelichten. Ze nodigen Boschvelders uit mee te denken en deel
te nemen aan de projecten. Door de klimaatverandering vallen
er vaker heftige regenbuien en zijn er vaker lange periodes
van extreme droogte. Lokaal kan extreme neerslag leiden tot
overlast en overstromingen. Met het plan bereiden ze de stad
voor op de gevolgen van klimaatverandering door in te zetten
op een groene en klimaatbestendige inrichting van de stad, wijken en dorpen.
Verder worden de politiecijfers 2020 toegelicht door de wijkagent. Hierover kunt u ook vragen stellen. Tot slot wordt van
een aantal ontwikkelingen de stand van zaken gegeven en is
er tijd voor vragen en mededelingen van bewoners.
Wil je een uitnodiging ontvangen (en kreeg je die nog niet) dan
kan je je via de website aanmelden om de agenda te ontvangen. Je ontvangt dan ook de link om er online bij te zijn. !

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

Koo Wijkplein
Boschveld open
op afspraak

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

Spreekuren
Wijkplein Boschveld
is open,Wijkplein
maar alleen op afspraak.
Medewerker
Dag 0800 - 3500
Tijd012 (gratis nummaken van een afspraak kunt u het telefoonnummer
Bureau
Tamara
MarcosDat
Tesouro
09.0008.30
- 12.00tot 17.00
mer) Sociale
of 073Raadslieden
- 2068 88 (Whatsapp)
bellen.
kan maandagMaandag
t/m vrijdag van
uur.
Buurtteam
Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa
Woensdag
10.00 - 12.00
Organisatie
Voor het

KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal

Donderdag

10.00 - 11.00

De hulpverleners van het Buurtteam zijn bereikbaar met het spreekuur op woensdagen tusWim Huiskamp / Marian Tuerlings
11.00 - 12.00
sen 10.00 en 12.00 uur. Ook hier
alleen op afspraak via de Donderdag
bovenstaande
telefoonummers.

Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)

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
houden
geen apart
spreekuur.
Zij zijn
per telefoon of mail.
Wijkagent:
per telefoon
0900 -8844
en Smeets,
vragen naar
wijkagent
Boschveld
Maarten
Stetteofbereiken
email: maarten.stetl@politie.nl
Gabor Martens : 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
De wijkwerkers,
Martens
Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail
Wim
Smeets : Gabor
06 - 2159
4960&ofWim
wimsmeets@farent.nl
Gabor Martens : 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
Wim Smeets
: 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl
Tekst: Wim Smeets
Foto's: Jill Franken en Gabor Martens

Buurtteam Boschveld bood bij 180 huishoudens een briefpakketje aan

Eind vorig jaar hebben Buurtteamleden van Farent en MEE
huis-aan-huis tijdens twee acties in delen van Boschveld briefpakketjes aangeboden aan bewoners. Vanwege de voortdurende coronamaatregelen is het veel lastiger geworden om bewoners te ontmoeten. Nagenoeg alle collectieve activiteiten
zijn opgeschort en individuele contacten zijn vaak alleen maar
één op één en op afspraak mogelijk.
Vandaar dat we briefpakketjes hebben samengesteld met informatie over het Buurtteam, Koo Wijkplein en coronahulp initiatieven en wat kleine hebbedingetjes.
De eerste actie vond plaats op 25 november in de nieuwbouwwoningen rondom het Hart van Boschveld. Bij de ongeveer
100 koopwoningen en middeldure huurwoningen hebben we

met een zestal Buurtteamleden huis aan huis aangebeld en
het briefpakketje overhandigd. Ongeveer driekwart van de bewoners maakten open en namen het briefpakketje in ontvangst. Over het algemeen was men blij verrast. Het werd gewaardeerd dat we op deze manier contact zochten met de bewoners en informatie verstrekten.
De tweede actie vond
plaats op 22 december in de gerenoveerde grondgebonden
woningen aan de
westzijde van de Copernicuslaan; grofweg
het gebied begrensd
door Volta-straat, Kamerlingh Onnesstraat,
Buys Ballotweg en
Oude Vlijmenseweg.
Het betrof hier zo'n 80
woningen.
Deze keer waren we
met zijn drieën. Iets
meer dan de helft van
de bewoners waren
thuis en maakten
open. Niet iedereen
wist wie we zijn en
Selfie: met zijn drieën op weg
waarvoor men bij ons
naar de bewoners
terecht kan. Dat was
dus een mooie manier
om dat kort uit te leggen en te wijzen op de informatie in het
aangeboden briefpakket.
Al met al zijn we als Buurtteam Boschveld tevreden over de
gehouden huis-aan-huis acties. We hopen dat de bewoners
ons eerder weten te vinden als ze behoefte hebben aan basisondersteuning die het Buurtteam kan bieden.
Waarschijnlijk zullen we in de loop van dit jaar nieuwe acties
opzetten om de mogelijkheden van het Buurtteam te promoten.
!

Muna Mohamed op anderhalve meter afstand na
aanbellen
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Tekst: Anneke Baks, Farent Kinderwerk
Foto: Anne van Oorschot

Met de schoolbus warme
chocomel uitdelen

Vanuit het kinderwerk hadden wij afgelopen Kerstvakantie twee
superleuke activiteiten gepland: boulderen (wandklimmen) en
bowlen.
Door de nieuwe coronamaatregelen gingen deze activiteiten helaas niet door. Daarnaast is het niet mogelijk om binnen een activiteit te organiseren vanuit het kinderwerk.
Toen kwam één van de kinderwerkers met een goed idee! We
gaan met de gele schoolbus warme chocomel uitdelen aan de
kinderen die aan het buitenspelen zijn. En zo werd een idee werkelijkheid.
Samen met mijn collega kinderwerker, Anne van Oorschot, zijn
wij twee dagen op pad geweest met de schoolbus. Zowel in Den
Bosch Oost als in Den Bosch West. In West heb ik in twee dagen tijd 60 kinderen gesproken en gezien onder het genot van
een beker warme chocomel.
Wij vonden het een succes en hopelijk hebben de kinderen genoten van de warme chocomel!

Kinderwerk deelt warme chocolmel uit
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, januari 2021
Editie Buurtkrant Boschveld

Hoe corona het nut van de BBS bewees
Eén van de weinige voordelen van de coronacrisis: mensen ontdekken wat er echt toe doet. BBS Boschveld bijvoorbeeld,
doet ertoe.
Er wordt in de wijk wel eens geklaagd over de beperkte
openingstijden van de BBS. Waarbij het begrip ‘beperkte
openingstijden’ trouwens niet helemaal juist is, leert een
gesprek met beheerders Lindsey Rundberg en Walter van
de Wiel en manager Yassine Mami. “We waren de meeste
tijd wel gewoon open, maar er waren minder activiteiten”,
aldus Walter. “Er bleven aanvragen komen, maar we
moeten sinds afgelopen voorjaar meestal nee verkopen.”
Streng
“We zijn streng bij het toepassen van de coronamaatregelen”, bekent Yassine. “Maar dat moet ook wel. Dit is een
overheidsgebouw. We hebben een voorbeeldfunctie. We
hebben ook veel overleg met de andere brede Bossche
scholen. Want het kan niet zo zijn dat wij ergens nee
tegen zeggen waar ze in Kruiskamp wel mee instemmen.”
De afwijzingen doen pijn. Net als dat Boschvelders niet
zomaar meer binnen kunnen wandelen. “Er zijn mensen
die hier wel twee tot drie keer per week kwamen. Zomaar,
voor een praatje. En door corona kon dat ineens niet meer.
Dan waren we weer een poos dicht en dan waren we wel
open, maar moest het op afspraak.” Die steeds maar
wisselende verordeningen, Yassine en zijn beheerders
hadden het er druk mee. “Wist je eindelijk hoe het zat,
werden de regels weer veranderd.”

Lockdown
Op 15 december ging Nederland zo goed als in lockdown.
Buurt- en wijkcentra werden een klein beetje ontzien. De
deuren mochten voor de meest kwetsbare mensen open
blijven, besloot het kabinet. De middag daarvoor had
Walter nog voorspeld dat de deuren tot half januari vast
dicht zouden gaan. Dat valt dus mee.
Daarmee krijgt de oproep van Lindsey gehoor. Want zij zei
diezelfde middag: “Ik hoop toch zo dat in ieder geval het
wijkplein open kan blijven.” Bij dat wijkplein, één van de
gebruikers van de BBS, geven beroepskrachten en vrijwilligers van Farent en andere organisaties informatie en
advies aan wijkbewoners. “Er zijn wijkbewoners die
meerdere keren per week aankloppen voor hulp. Die dat
echt nodig hebben.”
Voordelen
Heeft corona ook voordelen? Jazeker, al wegen die niet op
tegen de bezwaren. Yassine: “Juist nu mensen niet zomaar
hier terecht kunnen, horen we hoe ze dat missen. Hoe
belangrijk de BBS is. Dat is fijn.” Walter: “We hebben nu
wat meer tijd voor klussen die vanwege de drukte van
alledag bleven liggen. Kleine reparaties, groot onderhoud,
een grondige schoonmaakbeurt – van die dingen.”
Vervolg volgende pagina.

Dag Bas,
hallo
Maarten
Maarten Stet (links) volgt Bas
van Boxtel (rechts) voorlopig
op als wijkagent in Boschveld.
Bas werkt vanaf begin dit jaar
in een ander team. Een
definitieve opvolger is er nog
niet en dus neemt Maarten de
komende maanden waar.
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Vervolg vorige pagina.

Over schoonmaken gesproken:
Lindsey vertelt hoe het schenken van
koffie en drankjes is vervangen door
het ontsmetten van meubilair. “Dat je
niet denkt dat we vanwege minder
bezoekers ineens niks meer te doen
hebben. De dagen zijn nog altijd goed
gevuld.” Toch kan ze niet wachten tot
alles weer als vanouds is. Dat Walter
en zij weer druk mogen zijn met
bardiensten en reserveringen regelen.
Walter: “Ik mis het zo, die gezellige
toeloop van mensen”.
Vlnr Lindsey Rundberg, Walter van de Wiel en Yassine Mami

Testen dichtbij huis
Eén van de GGD-testlocaties is heel dichtbij huis te vinden: in de Brabanthallen.
De Bossche testlocatie, die trouwens ook voor de regio is
bedoeld, was tot eind november aan de Kruisstraat in
Rosmalen te vinden. Daar was echter te weinig ruimte. In
de Brabanthallen kan aanmerkelijk meer op corona getest
worden. Er is plaats voor acht teststraten, goed voor
maximaal 1.600 testen per dag.

Heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden
Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak?
Laat u testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Een
afspraak kan online worden gemaakt via de corona-app of
de website coronatest.nl.

Het lijkt een file, maar de wachttijden zijn niet lang in de teststraat.

CS op de schop
Het Centraal Station groeit uit zijn jasje en gaat in de toekomst op de schop.
Veel reizigers, waaronder overstappers, maken gebruik
van het station. De ruimte is schaars en het station barst
uit zijn voegen. De perrons zitten aan de maximale
capaciteit en de voorzieningen zijn niet meer toereikend.
Daar bovenop groeit dat aantal reizigers in het openbaar
vervoer de komende jaren alleen maar door.
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Tijd dus om het station te vernieuwen. De plannen voorzien onder meer in een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de kant van Boschveld. Het komend voorjaar
wordt er meer bekend over die plannen.

Afscheid van parkeerkaartjes
Het afscheid van de gele en blauwe parkeerkaartjes is nabij. Vanaf april kan naar verwachting digitaal worden betaald
om in Boschveld te parkeren. Met vertegenwoordigers van de wijk worden de puntjes nog op de i gezet.
Tijdens een online bijeenkomst werden inwoners van
Boschveld onlangs geïnformeerd door Dirk Moorees en
Ruud van Helden van de gemeente. Ze vertelden dat er
verschillende tarieven komen voor vergunninghouders,
mensen die inwoners bezoeken en het bezoek aan
specifieke functies en bestemmingen. Met name de manier
van parkeren voor bezoekers verandert. De parkeervergunning zoals die nu is, blijft bestaan.
Vreemdparkeerders weren
Het nieuwe systeem heeft verschillende voordelen. Door
de betaaltijden en tarieven af te stemmen met andere
wijken, neemt de parkeerdruk af. Tegelijkertijd zijn er
gefaseerde tarieven: wie geen reden heeft om in
Boschveld de auto te parkeren, betaalt meer dan wie er op
bezoek gaat bij bekenden. Uw bezoek betaalt € 0,05 per
uur.
De nieuwe regeling weert ‘vreemd-parkeerders’, mensen
die geen bestemming in de buurt hebben. Ook komt er
een einde aan het oneigenlijk gebruik van bezoekerskaartjes door mensen die niet in de wijk thuis horen. Een ander
voordeel: automobilisten betalen exact op basis van de
werkelijke parkeerduur.
Controle wordt eenvoudiger
De betaalautomaten krijgen een kentekeninvoer. Dat
maakt het voor zogeheten scanauto’s mogelijk om op

kenteken te controleren of een automobilist een geldig
parkeerticket heeft. Het controleren wordt zo eenvoudiger. Er blijven ook parkeercontroleurs door de wijk
patrouilleren.
Het betaald parkeren is van 9.00 uur ’s morgens tot 18.00
uur ’s avonds, zo bedacht de gemeente. Uit reacties van de
Bewonersoverleg Boschveld blijkt dat er behoefte is aan
een verruiming van de eindtijd. De verwachting is dat zo
het aantal auto’s afneemt van mensen die bij de
Brabanthallen of het treinstation moeten zijn. De gemeente staat voor deze wijziging open en bespreekt het nog
met de wijkvertegenwoordiging.
Papieren kaartjes verdwijnen
Na een half jaar volgt een eerste tussenbalans. Dat moment valt samen met het buiten gebruik stellen van de
papieren kaartjes – de eerste zes maanden blijven die naast
het digitaal parkeren dus nog bestaan. Daarna zijn ze
ongeldig en kunnen ze ook niet meer worden ingewisseld
voor geld. Tijdig opmaken is dus het advies.
Over aanvraagmogelijkheden en het gebruik ontvangen
bewoners nog nadere informatie. Dat gebeurt een maand
voor invoering. Wie niet handig is met computer of
mobiele telefoon krijgt persoonlijk hulp.
De nieuwe werkwijze wordt na een jaar nog een keer
geëvalueerd.

Aan de Paardskerkhofweg staat al een nieuw parkeerautomaat met kentekenregistratie.
11

Lars Berkelmans,
de projectenman van Boschveld
Geen project in het openbaar gebied van Boschveld, of Lars Berkelmans heeft er mee te maken. Interview met de
opvolger van Hamid Azimi.

Lars Berkelmans op het Van Coehoornplein.
Lars was in het verleden al eens actief in Boschveld. “Ik was
ooit verantwoordelijk voor het speelterrein aan de Buys
Ballotweg, maar Boschveld was toch vooral het terrein van
Hamid als het gaat om de inrichting van het openbaar
gebied. Ik werk al dertien jaar bij de gemeente en had tot
voor kort niet echt een vast werkgebied. Het is fijn dat ik
nu zowat alle projecten in Boschveld mag doen.”
Dat ‘doen’ betekent vooral de planning en organisatie van
projecten die inmiddels definitief zijn vastgesteld. “Als ik
de mouwen op mag stropen, dan is het ontwerp klaar en
afgestemd met bewoners en andere betrokkenen. Ik mag
er vervolgens voor zorgen dat het wordt uitgevoerd. In de
praktijk ben ik trouwens ook betrokken bij de fase daarvoor. Het is plezierig en belangrijk om te weten hoe een
plan tot stand kwam en wat iedereen ervan vindt.”
Van Coehoornplein
Zo kent Lars ongeveer alle mensen die betrokken zijn bij
de herinrichting van het Van Coehoornplein. “Winkeliers,
verenigingen van eigenaren, bewoners, automobilisten die
er parkeren, de wijkraad: iedereen heeft inmiddels laten
weten wat ze wensen. Het zal niet meevallen om het
iedereen naar de zin te maken, want hier en daar botsen
de belangen en meningen. Maar we gaan ons best doen.”
Wat er ook uitkomt, het zal altijd een flinke verbetering
zijn. Het Van Coehoornplein geldt op dit moment nog als
een van de rommeligste plekken van Boschveld.
Hart van Boschveld
Zoals het project Van Coehoornplein nog van start moet
gaan, zo is het ‘Hart van Boschveld’ zo goed als afgerond.
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“Komende maand worden de speeltoestellen geplaatst en
dan is het groene hart van de buurt klaar. Ik hoop van
harte dat we het ondanks corona nog eens officieel
kunnen openen, want het is een bijzonder deel van de
buurt.”
Vlek 3
Lars is ook betrokken bij Vlek 3, waar appartementen en
grondgebonden woningen worden gebouwd. Als de bouw
klaar is, mag de gemeente aan de slag met het openbaar
gebied daar. “We worden onder meer verantwoordelijk
voor de aanleg van een binnenterrein achter de woningen.
Als dat klaar is, nemen we de Celsiusstraat onderhanden.
De bestrating en de riolering worden daar vernieuwd.”
Vlek 21
En dan zijn er nog de flats van Vlek 21 die door
BrabantWonen in fasen worden gesloopt en vervangen
door splinternieuwe appartementen. “Zodra een flat klaar
is, willen we aan de gang met de aanleg van speelvoorzieningen, groen en parkeerterreinen. Een planning is er nog
niet, maar de sloop van de eerste twee flats staat genoteerd voor dit jaar.”
Voorlopig is Lars nog wel even druk met Boschveld. “Ik
hoop en verwacht dat ik hier nog wat jaren mag vertoeven. Het is een fijne buurt om voor te werken. Niet alleen
omdat er zo veel te doen is, maar ook omdat de contacten
met de bewoners plezierig zijn. Ik heb de Boschvelders
afgelopen maanden leren kennen als fijne en zeer betrokken mensen.”

Afvalrace in hogere versnelling
De strijd tegen illegaal afval, zeg maar de afvalrace, komt in een hogere versnelling. Wijkmanager Riekje Bosch ziet
successen. “Maar we zijn er nog niet.”
Een paar weken voor Oudjaar fietste Riekje met collega’s
van de gemeente, politie en Farent door de buurt om te
bezien of er met het oog op Oud en Nieuw gevaarlijke
situaties zijn. De traditionele buurtschouw leidt doorgaans
tot wat hoofdschudden, aangezien de deelnemers veel
illegaal gedumpt afval tegenkomen.
Minder dumpingen
“Dit keer viel op hoe goed de buurt er bij ligt”, aldus een
opgetogen wijkmanager. “Er blijven natuurlijk wel kwetsbare plekken. De komende jaren moeten we daar zeer
alert op blijven, vooral daar waar de nieuwe flats verrijzen.” Het optimisme is er niet minder groot om: “We
hebben de stellige indruk dat er minder dumpingen van
buiten de wijk zijn, dat buurtbewoners zelf netter zijn en
dat de maatregelen helpen.”

“Dat kost veel tijd en boa’s hebben het vanwege corona
momenteel enorm druk met andere zaken. Ze doen wat ze
kunnen.”
Verder is de gemeente druk met het opruimen van afval.
“Dat doen we zo snel mogelijk, want illegaal afval trekt
meer afval aan. We willen niet dat de goeden onder de
kwaden lijden.”
Veel inzet komt er ook van woningcorporatie BrabantWonen. Edith Venrooij is daar woonconsulent en vertelt
dat er vooral veel aandacht is voor de vele verhuizers als
gevolg van de sloop van flats in Vlek 21. Wie vanwege de
sloop daar weg moet, mag op kosten van BrabantWonen
tot duizend kilo grof vuil laten ophalen. Dit cadeautje
geldt niet voor tijdelijke bewoners.

Eén van die maatregelen om het illegale afval tegen te
gaan: snel in actie komen als er een melding komt. Wat
ook helpt: veel patrouilleren. Een wijkwerker van Farent
en een wijkagent wandelen een keer per week door
Boschveld, mensen van Beheer Openbare Ruimte doen dat
in een auto twee keer per week en mensen van
Stadstoezicht zelfs drie keer.

Meld illegaal afval
Het bedrijf dat namens de woningcorporatie de leegstaande flats beheert, houdt een oogje in het zeil. Ze schromen
niet om mensen aan te spreken als dat nodig is. Verder zijn
er flyers en posters verspreid. Daarin wordt niet alleen
opgeroepen de buurt netjes te houden, er wordt ook
gemeld waar mensen met afval terechtkunnen.

Boetes uitdelen
Waarbij de boa’s niet aarzelen om boetes uit te delen als
iemand wordt betrapt bij het dumpen. Maar dat moet op
heterdaad gebeuren. Het is ook mogelijk om gedumpt
afval te onderzoeken en zo de dader vast te stellen. Riekje:

Ziet u ergens illegaal gedumpt afval? Bel de afdeling
Beheer Openbare Ruimte van de gemeente:
(073) 615 55 55. Of gebruik de Buiten Beter App.

Medewerkers van onder meer de gemeente en politie trokken, zoals elk jaar, eind december door de wijk om te bezien of er locaties
zijn die tijdens de jaarwisseling tot problemen kunnen leiden. Eind 2019 werden nog onveilige situaties opgemerkt, met name rond
bouwplaatsen. Daar was dit keer geen sprake van. Een punt van zorg is nog het illegaal gedumpte afval. De jaarwisseling zelf verliep
in Boschveld zonder noemenswaardige incidenten.
13

Stephan de Laat: “Het bruist hier van de activiteiten”

Stephan de Laat,
nieuw en ook weer niet
Stephan de Laat is een jaar wijkbeheerder voor Zayaz in West. Maar het voelt een beetje alsof hij pas net is begonnen.
Stephan werkt sinds 2017 bij woningcorporatie Zayaz en
was twee jaar lang vooral te vinden in Zuid, Muntel, de
Vliert en Orthen. Als wijkbeheerder hield hij zich daar
bezig met alles wat de omgeving van huurhuizen van
Zayaz schoon, heel en veilig maakt of houdt. Een jaar
geleden maakte hij de overstap naar West. Specifieker:
naar Kruiskamp, Schutskamp en Boschveld. Deuteren
ontbreekt in het rijtje buurten van West. “Want daar heeft
Zayaz geen woningen.”
Knap lastig
“Het was een raar jaar”, blikt Stephan terug. “Eerst nam ik
een poos vrij omdat ik vader was geworden. Toen ik weer
wilde beginnen, brak corona uit. Werden de regels na een
paar maanden versoepeld, kwam de stille vakantietijd.
Gevolgd door de tweede golf, uitmondend in een lockdown. Het maakt het werk voor een wijkbeheerder knap
lastig.”
Stephan is vooral druk met luisteren en praten. “Dit werk
draait om overleggen. Om te beginnen natuurlijk met de
huurders van Zayaz. Want om hun woongenot draait het.
Maar vervolgens heb ik collega’s van onze corporatie
nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En mensen van de
gemeente, politie, welzijnsorganisatie Farent en anderen.”
Dat overleg kan best telefonisch of via computerschermen,
maar een beetje wijkbeheerder is het meest effectief door
op locatie te zijn. Maar niet getreurd, “want ik heb heus
niet stil gezeten hoor”.
Goede voornemens
Door zijn werk heeft Stephan een goed beeld gekregen
van West en ontdekte hij dat de verschillen tussen de
buurten in dat stadsdeel soms groot zijn. Hoe ze in
Kruiskamp en Schutskamp niet enorm onder de indruk zijn
van illegaal gedumpt afval, maar anderzijds wel er voor
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elkaar zijn. En hoe het in Boschveld bruist van de activiteit,
“met dank aan Copernikkel, de BBS en de vele nieuwe
bewoners van de wijk. Je ziet dat die echt goede voornemens hebben, dat ze iets willen maken van hun leven hier
en daarmee van de buurt”.
Wie Stephan vraagt wat zijn werk inhoudt, hoort achtereenvolgens een korte, een iets minder korte en een
uitgebreidere versie. De korte: “Poeh, hoe leg ik dat nou
uit?”. Iets minder kort: “Ik zet me in voor een schone, hele
en veilige woonomgeving”. En dan de uitgebreidere: “We
willen dat het goed gaat met onze huurders en we weten
dat een fijne woning en woonomgeving daarvoor heel
belangrijk is. Daar help ik bij waar het maar kan”.
Plezierige gesprekken
En dus belt Stephan bij een huurder aan als de voortuin er
niet uitziet. Want zo’n verwaarloosde tuin is slecht voor de
hele straat. “Of ik dat eng vind om bij zo iemand aan te
bellen? Nee, hoezo? Ik sta voor de deur en maak een
praatje. Over hoe het in het huis en in deze straat bevalt.
Die tuin komt dan vanzelf voorbij. En dat is dan het
moment om te vragen of meneer of mevrouw hulp kan
gebruiken. Het zijn bijna altijd plezierige gesprekken.”
Nou is zo’n plezierig gesprek natuurlijk niet het doel.
“Uiteindelijk gaat het erom dat zo’n gesprek effect heeft.
Dat zo’n tuin met of zonder hulp wordt opgeknapt. Dat
eventuele andere problemen die al pratend voorbijkomen,
worden opgelost. En dat lukt, vaak met hulp van andere
professionals. Ik zie het effect van mijn werk. Dat maakt
dat ik dit werk zo mooi vind en dat ik hier in Boschveld
nog wel een poos actief blijf. Daar komt bij dat ik na de
lockdown eindelijk eens echt volle kracht vooruit wil.”

Hei- en mijlpalen
Dat de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw van WeenerXL zijn begonnen, zal weinig omwonenden zijn ontgaan.
In oktober al werd het heiwerk uitgevoerd. Na die heipalen volgde op 10 december een mijlpaal.
Op die dag werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Huib
van Olden, Sjoerd van het Erve (directeur Weener XL),
Martin Beukeboom (directeur Dura Vermeer Bouw Zuid)
en Jan Bonnemaijers (projectmanager bij HEVO).
Op het voormalige Michelinterrein aan de Oude
Vlijmenseweg wordt ruim 16.000 vierkante meter aan
bebouwing gerealiseerd waarvan 9.000 vierkante meter
voor het bedrijf en 7.000 vierkante meter kantoren.

voor de ruim 17.000 inwoners die Weener XL jaarlijks
ontvangt. Van Olden: “Nieuwbouw voor Weener XL is hard
nodig. Met dit nieuwe gebouw kunnen we onze bezoekers
en medewerkers ontvangen in een fijne omgeving. Het
gebouw biedt alles wat nodig is: rust, ruimte, privacy en
veiligheid. Kortom, een omgeving die ook uitdaagt om er
zelf de schouders onder te zetten en waarmee we klaar
zijn voor de toekomst.”
Naar verwachting vindt de definitieve oplevering in het
eerste kwartaal van 2022 plaats.

Het nieuwe pand wordt duurzaam, energieneutraal en
aardgasvrij. Het wordt een moderne en gastvrije omgeving

Vlnr de heren Van Olden, Van Erven, Beukeboom en Bonnemaijers.

Boschveldcup
uitgereikt
Afrika United noemt het team zich dat
afgelopen maand de Boschveldcup won.
Dat gebeurde tijdens het zaalvoetbaltoernooi voor kinderen uit West, gehouden in
BBS Boschveld. Het toernooi werd mogelijk
gemaakt dankzij een subsidie van de
gemeente. Wethouder Ufuk Kâhya (achter
de winnende voetballers) reikte de beker
uit.
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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 Wijken Dorpsbudget. Deze subsidieregeling
is er voor bewoners die in hun buurt
aan de slag willen.

1

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.

2

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.

goed
idee!

3

Aan de slag?

BON

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.

gemeente

4

bewoner

Wist je dat?

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:

• 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?

Over dit alles lees je meer op
Een drempel
of verkeersbord

Een festival voor alle
bewoners uit de wijk/het dorp

www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget
Een nieuwe speeltuin

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

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!
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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.

www.s-hertogenbosch.nl

Tekst: Jeanne van de Kallen
Foto: Jeanne van der Kallen, Nationale vogeltelling

info@obboschveld.nl

Winternieuws uit de Boschveldtuin

Allereerst voor iedereen een prachtig groen en groeizaam
Nieuwjaar, een jaar waarin we hopelijk weer fijn samen kunnen
genieten en tuinieren in onze prachtige wijktuin, een fantastisch stukje groen in Boschveld aan de Zernikestraat waar iedereen van mag en kan genieten.
Ondanks de beperkende maatregelen tuinieren we zoveel als
het kan door, de natuur wacht echt niet met groeien en bloeien
tot het virus verdwenen is. Neem maar eens een kijkje in de
tuin, de wilgenkatjes en de katjes van de hazelaar beginnen al
volop te bloeien en aan de fruitbomen en struiken zie je prachtige grote knoppen, een belofte voor een fantastisch voorjaar
en een rijke fruitoogst in de herfst.
De twee amandelbomen schuin achter het infobord zullen binnenkort in bloei staan met prachtige roze bloesems, dat wordt
weer echt genieten.

Als je wilt weten hoe om te gaan met de coronamaatregelen in
de tuin, kijk je op onze website www.boschveldtuin.nl onder
NIEUWS, in de AGENDA, of op het infobord.
Ook de kindertuinklup voor kinderen tot en met 12 jaar gaat
weer van start. De eerste keer wordt dat 3 februari van 14.30
tot 16.00 uur. Ze gaan dan aan de slag om de vogeltjes in de
winter van voedsel te voorzien.
Alle info hierover vind je ook op
onze website onder TUINKLUP.
En vogels zijn natuurlijk super belangrijk in de natuur.
Ze zorgen voor de verspreiding van
zaden, spitten de grond lekker om,
bestuiven planten, ruimen afval, zoals dode dieren op en houden het
teveel aan insecten in toom, allemaal belangrijk voor de balans in de
natuur.
En wij mensen genieten enorm van
hun gezang.
Vind je het leuk om vogels te kijken?
Doe dan een keertje mee met de
Nationale Vogeltelling op vrijdag 29,
zaterdag 30, of zondag 31 januari,
het is erg leuk om te doen en je leert
er best veel van.
Heb je geen tuin of balkon, dan kan
je die dagen ook rustig een half uurtje vogels gaan tellen in de Boschveldtuin.
Kijk op www.vogeltelling.nl voor alle
informatie.
Tot slot nog een winterse tip: houd
de grond van je tuin of plantenbakken goed bedekt met organisch afval, het bodemleven zal je dankbaar
zijn en als dank zorgen voor goede
en gezonde grond waar je planten
weer een heel jaar plezier van hebben.
Mocht je nog meer willen weten over
de Boschveldtuin, neem contact op
per email: info@boschveldtuin.nl,
kijk op www.boschveldtuin.nl, volg
ons op www.facebook.com/boschveldtuin of kom op vrijdagmiddag
(als de maatregelen dat toelaten)
even aanwippen. Tussen 15.00 en
16.30 uur zijn er altijd mensen in de
tuin en rond 16:00 uur kan je ook
gezellig aanschuiven voor een kopje
koffie/thee, met een koekje. !

Katjes van de hazelaar beginnen te bloeien.
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Tekst: Miesjel van Gerwen
Afbeeldingen: Gemeente/ OBB
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Enquête over digitaal parkeren
Binnenkort wordt in Boschveld, net als in de rest van de stad,
digitaal parkeren ingevoerd. De bedoeling van de gemeente is
dat overdag de lege parkeerplaatsen voor belanghebbenden in
de wijk gebruikt kunnen worden voor betaald parkeren. Na
18.00 uur is het parkeren voor iedereen in de hele wijk gratis.
Het Onafhankelijk Bewonersplatform Boschveld (OBB) heeft
bedenkingen bij deze keuze en pleit voor betaald parkeren tot
24.00 uur. Ze zet een enquête uit onder de bewoners. Na
18.00 uur gratis parkeren is vragen om problemen volgens het
OBB.

Wat verandert er in onze wijk?

voor iedereen gratis. Binnen de wijk kunnen bewoners dan mogelijk parkeeroverlast gaan ondervinden. Vooral bij avond-evenementen in de Brabanthallen kan het zoeken worden naar
een vrije plek. Bezoekers van de Brabanthallen zullen hun auto
in de wijk willen parkeren om betaald parkeren bij de Brabanthallen zelf te ontlopen. Ook treinreizigers of binnenstadbezoekers die na 18.00 uur op pad gaan, kunnen hun auto in de
wijk zetten om zo Park & Ride tarieven te ontlopen. En ook dat
kan dus in de wijk voor extra parkeerdrukte zorgen. Op bijgaand kaartje ziet u twee cirkels die een loopafstand van circa.
10 minuten aangeven.

De parkeerregeling voor belanghebbenden blijft gewoon bestaan, dus u blijft uw auto kwijt kunnen voor een beperkt bedrag per jaar. Maar de regeling wordt gecombineerd met betaald parkeren. 'Vreemd-parkeerders' die in principe niks te
zoeken hebben in de wijk, mogen er parkeren, maar betalen
daarvoor een normaal uurtarief. De betaaltijden en tarieven in
de wijk zijn bedoeld om zoveel mogelijk te zorgen dat bewoners hun auto kwijt blijven kunnen en parkeeroverlast wordt
voorkomen. Of, in de redenering van de gemeente: om de beschikbare parkeercapaciteit in de stad 'beter te benutten met
behoud van bereikbaarheid en leefbaarheid'.

Bezoekerskaartje wordt een digitale bezoekersregeling

De bezoekerskaartjes achter de voorruit verdwijnen. Uw bezoek kan echter wel tegen een sterk gereduceerd tarief (5 cent
per uur) blijven parkeren tijdens de uren waarop betaald parkeren geldt. U moet dan het kenteken van uw bezoek aanmelden
in het digitale parkeersysteem. En bij vertrek natuurlijk weer afmelden. Dat kan via een app of telefonisch. U betaalt alleen
voor de werkelijke parkeerduur. Zijn uw bezoekers aangemeld,
dan mogen zij parkeren op alle parkeerplaatsen met uitzondering van parkeergarages en blauwe zones.
Bewoners krijgen per maand een aantal bezoekers-uren toegewezen. Hoeveel er dat zijn hangt dus af van hoe lang er betaald moet worden voor het parkeren. De gemeente kent daarvoor drie opties:
- Is het betaald parkeren van 09.00 tot 18.00 uur, dan krijgt u
60 bezoekers-uren per maand
- Is het betaald parkeren van 09.00 tot 20.00 uur, dan krijgt u
80 bezoekers-uren per maand
- Is het betaald parkeren van 09.00 tot 00.00 uur, dan krijgt u
100 bezoekers-uren per maand
Zijn uw uren op, dan kan uw bezoek tegen normaal tarief parkeren in de buurt. Voor mantelzorgers, bedrijven en instellingen gelden overigens speciale regelingen. Kijk voor meer informatie hierover op www.s-hertogenbosch.nl/bezoekersregeling.

Parkeerdruk na 18.00 uur

Voor Boschveld wil de gemeente betaald parkeren in de wijk
invoeren van 09.00 tot 18.00 uur. Na 18.00 uur is parkeren dan

Loopafstand binnen 10 minuten vanuit Boschveld
Het OBB stelt voor om de regeling voor Boschveld te wijzigen
in: betaald parkeren in de wijk van 09.00 tot 00.00 uur en 100
uur per maand voor uw bezoek, zoals in het gemeentelijke
plan ook al wordt voorgesteld voor het Veemarktkwartier.

Enquête voor Boschveld

Om tot een breed gedragen advies te komen aan de gemeente
vragen we u voor 1 februari de enquête op de website
www.wijkraadboschveld.nl hierover in te vullen. Hoe meer
mensen dat doen, hoe sterker de wijkraad kan adviseren aan
de gemeente.

Bezoekerskaartjes blijven nog zes maanden
geldig

Vanaf het moment dat de digitale parkeerregeling in de
wijk geldt, zijn de bezoekerskaartjes nog zes maanden
geldig. De bezoekerskaartjes
worden vanaf dat moment
niet meer verkocht. Na die
zes maanden zijn uw bezoekerskaartjes niet meer geldig
en kunt u enkel nog gebruik
maken van de digitale bezoekersregeling. Als u dan
nog bezoekerskaartjes heeft,
kunnen ze bij het oud papier.
U krijgt er geen geld voor terug. !
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Tekst: Johannes Lijzen
Afbeeldingen: screenshots
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Het OBB/Wijkraad Boschveld wenst u een gelukkig en gezond 2021!
Nieuwe website voor Wijkraad Boschveld

Eind november vorig jaar is de nieuwe website gelanceerd
voor het OBB/Wijkraad Boschveld (www.obboschveld.nl of
www.wijkraadboschveld.nl). Veel informatie over onze wijk en
wat er op dit moment speelt kunt u daar vinden.
De wijk Boschveld heeft al een lange historie die wetenswaardig is. Mocht u nog oude foto's hebben, dan kunnen we die
toevoegen. Verder staat er veel achtergrondinformatie over
plannen en activiteiten in de wijk van de afgelopen jaren. Natuurlijk vindt u er ook de agenda voor het Boschveldoverleg en
de verslagen van eerdere overleggen. Via de website kunt u
zich aanmelden voor de aankondigingen van dit overleg. Bovendien willen we u vragen u via de website aan te melden als
lid van het OBB! Met een aanmelding steunt u de wijkraad en
kunt u laten weten wat u belangrijk vindt voor Boschveld.
Op dit moment staat er ook een enquête voor het parkeren (zie
pagina 18). Dankzij Theo Prins hebben we nu deze mooie
website voor Boschveld. Neem dus snel eens een kijkje. We
ontvangen graag uw reacties of wensen voor deze site! !

Tekst: Janneke Hermans

Volgende fase EKP-terrein Noord

De gemeenteraad heeft op 8 december 2020 het Ruimtelijk en
Functioneel Kader EKP-terrein Noord en het Beeldkwaliteitplan
EKP-terrein Noord vastgesteld.

De motie om voldoende speelplekken op het EKP-terrein te
maken werd ruimschoots gesteund. Daarmee is die wens gehoord en wordt dit meegenomen in de toekomstige uitwerking.

De OBB werkgroep Spoorzone heeft veel tijd en energie gestoken in het bewaken van de gezamenlijke belangen van bewoners in Boschveld. De inspanningen richtten zich vooral op:

Hoe verder?

1. De toekomstige verkeersroute in en rondom het gebied
2. De verkeerssnelheid op de Paardskerkhofweg
3. De wandelroute naar de Brabanthallen voor de avond- en
nachtevenementen
4. Voldoende 'groen en spelen' op het terrein van EKP-Noord.
Hoewel veel politieke partijen ten aanzien van de eerste drie
punten gedurende het proces verklaarden het eens te zijn met
standpunten en wensen van de werkgroep Spoorzone, haalden de ingediende moties hierover helaas niet de meerderheid. Wel heeft de wethouder toegezegd om de wijkraad als
gesprekspartner te zien voor de toekomstige ontwikkelingen.

Het Ruimtelijk en Functioneel Kader EKP-terrein Noord en het
Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord zijn de basis voor de
bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.
Het is de bedoeling om het EKP-terrein Noord in drie fases te
ontwikkelen. De ontwikkelaar SDK Vastgoed gaat nu aan de
slag met de eerste fase (bebouwing en openbare ruimte zijde
Nelson Mandelalaan). De aanvraag omgevingsvergunning
voor fase 1 wordt naar verwachting in de loop van 2021 ingediend.

Op de hoogte blijven?

Houd de website www.denbosch.nl/ekp-terrein in de gaten.
Ook is er een nieuwsbrief Spoorzone. Je kunt je hiervoor aanmelden via email: spoorzone@s-hertogenbosch.nl. !
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Wadi in de doorgang van Marconistraat naar Hart van
Wadi in de
doorgang Foto:
van Marconistraat
naar Hart van
Boschveld
Alfred Heeroma
Boschveld Foto: Alfred Heeroma

KunstwerkFutura
Futuraontworpen
ontworpendoor
doorVera
Vera
Kunstwerk
Meulendijkstetezien
zienvanaf
vanafhet
hetspoor
spoor
Meulendijks
Foto:Alfred
AlfredHeeroma
Heeroma
Foto:

Datum
Datum
Maandag 1 februari
Maandag1 22
maart
Maandag
februari
Elke vrijdag
Maandag
22 maart
Elke
20 vrijdag
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Tijd
Tijd
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
15.00

De bouw van de woningen in Vlek 3 vordert gestaag
De bouw van deFoto:
woningen
Vlek 3 vordert gestaag
AlfredinHeeroma
Foto: Alfred Heeroma

Openingstijden: maandag
maandag t/m
Openingstijden:
t/m donderdag:
donderdag:10.00
10.00tot
tot20.00;
20.00;vrijdag
vrijdag10.00
10.00tot
tot21.00
21.00
zaterdag 10.00
zaterdag
10.00 tot
tot 20.00
20.00en
enzondag
zondag11.00
11.00- -20.00
20.00
Open
Open afhankelijk
afhankelijkvan
vancoronaregels
coronaregels

Agenda komende 2 maanden
Agenda
komendeWaar
2 maanden
Wat
Wat
Boschveldoverleg
Boschveldoverleg
Boschveldoverleg
Tuintijd
Boschveldoverleg
Tuintijd

Waar
Online
BBS
(onder voorbehoud)
Online
Boschveldtuin
BBS (onder voorbehoud)
Boschveldtuin

Door Wie
Door Wie
OBB
OBB
OBB
Tuingroep
OBB
Tuingroep

