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Dit kunstwerk, Futura van Vera Meulendijks, is te vinden op het EKP Terrein. De hal van dit terrein is onlangs verkocht
aan Avans. In 2022 zal de verdere ontwikkeling van dit terrein plaatsvinden. Tijdens de Bossche Zomer was hier al een
activiteit onder de naam Façade. Hierover leest u meer op pagina 3.                                                  Foto: Michael Bögels
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Johan Jansen is muziekcoördinator 
bij Parousia

Sinds 2017 is Johan Jansen als vrijwilliger actief bij de evangelische ge-
meente Parousia. Eerst als techniekcoördinator en nu ruim een half jaar als
muziekcoördinator. Johan woont in Waalwijk, maar voelt zich heel betrokken
bij Parousia in Boschveld. Naast zijn vrijwilligerswerk, wat hij zijn hobby
noemt,  is Johan docent bij het ict-bedrijf SAP. 

Voor de Buurtkrant-lezer die Pa-
rousia niet kent: Parousia is een
evangelische gemeente die in
1975 is opgericht en al lang in
Boschveld zetelt ('s Gravesande-
straat). Johan vindt Boschveld een
goede plek, want hij weet dat de
mensen die hier komen graag het
contact opzoeken met de mensen
uit de buurt om eventueel samen zo af en toe iets te organiseren. Meestal is er op
zondagmorgen om 10.00 uur een dienst. Naast het gesproken woord is er ook
ruimte voor muziek. Samen met  de techniekcoördinator en de diaken regelt Johan
het muziekgedeelte. Johan kijkt wat organisatorisch iedere zondag qua muziek
mogelijk is. 

"Helaas hebben we de achterliggende periode vanwege corona weinig kunnen
doen. Ik heb wel begrepen dat in die periode vooral oudere mensen eenzaamheid
hebben ervaren. Gelukkig heeft een nieuw lid meegeholpen die mensen te berei-
ken door een livestream op te zetten. Vorig najaar zijn we begonnen met iedere
week een livestream uitzending. Ik ben samen met dit nieuwe lid nauw betrokken
geweest bij de opzet van de livestream, maar ik deed vooral het praktische werk.
Ook was er In die periode een videoboodschap uitgesproken door een predikant.
Het was een sobere invulling voor wat wij als gemeente doen, dat wel, maar het
kon in de coronaperiode niet anders."

"Wij zijn wel heel blij dat er nu weer meer onderling contact is bij zowel met de jon-
geren als de ouderen van onze gemeente. We beschikken over een groep van 40
mensen die muziek maken of de techniek verzorgen. Op donderdagavond repete-
ren we en spelen we de liedjes voor de zondag. We hebben de beschikking over
een piano, soms een (bas)gitaar en drums. De muzikanten zijn allemaal uit de Pa-
rousia gemeenschap. Ook komt het voor dat mensen die nog geen lid zijn mee-
draaien, dat is afhankelijk van onze behoefte, maar ook van hen. Daarnaast heb-
ben we voor de techniek best veel mensen. Wekelijks zijn hier tien mensen mee
bezig. Dat is iedere keer een uitdaging om het goed te doen."

"Voor de liedjes putten we uit een opwekkingsbundel. Zeker 80% tot 90% van de
liederen. In overleg met de predikant kiest de zangleider de muziek die bij een
dienst past. In de bundel staat ook bladmuziek, dat maakt het gemakkelijk om uit
te voeren. Ons genre bestaat meestal uit gospelmuziek, jazzy, pop of klassiek.
Heel divers dus. Het is wel fijn dat er nieuwe mensen bijgekomen zijn, dat geeft
energie. Zelf speel ik zo af en toe piano en zing ik. Ik vind het leuk om te doen. Ik
hecht veel waarde aan de cultuur in de Parousia gemeenschap, dat is belangrijk
voor me. Ik ben niet zo van theologische discussie, maar ik vind het mooi om
mede vorm te geven aan een dienst op zondag."  !
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Muzikanten tijdens een repetitie
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Rob Janssen, een creatieve duizendpoot
Studio Surprise klinkt verrassend en dat is het ook, want het
biedt voor ophef en vermaak unieke concepten aan. Deze zijn
veelal bedacht door Rob Janssen. Hij is een creatieve duizend-
poot, een theatermaker en muzikant. Rob stond ook nog eens
aan de basis van een heel geslaagd zomerfestival 'De Façade'
op het EKP-terrein bij het Veemarktkwartier. 

Rob Janssen, de bedenker en oprichter van Studio Surprise
woont al zo'n 12 jaar met veel plezier in Boschveld. Voor hem
is de rit naar zijn Studio Surprise een kippeneindje, want die is
gevestigd in de De Gruyterfabriek. Rob heeft de pabo gedaan,
maar nooit voor de klas gestaan. Rob dacht na de afronding
van de pabo: "Ik ga iets leuks doen, voor mijzelf beginnen." En
zo is hij, zo'n 25 jaar geleden, iets leuks begonnen: het maken
van een videodagboek. Rob presenteerde het eerste videogas-
tenboek waarmee je op een attractieve manier video's kunt
maken voor een bruiloft of een afscheidsreceptie, dat was toen
uniek. "Ik merkte dat het voor mensen best wel een drempel
was om iets in te spreken op video. Toen heb ik een heel groot
fototoestel gemaakt waar mensen in pasten: Het FotoGasten-
boek. Dan konden ze op hun eigen manier aan de slag en dat
maakte de drempel veel lager. De mensen die stonden te
wachten, werden al vermaakt door de andere mensen. Ik cre-
eerde de eerste fotocabine. Nu is er geen festival of een groot
feest meer of er staat een direct-klaar-foto opstelling."

Picknick
Rob vindt het vooral leuk om dingen te
bedenken die nog niet bestaan. Dat is
wel zijn uitdaging. Waar zijn creativi-
teit vandaan komt weet Rob niet. Het
zit kennelijk in zijn genen, al vindt hij
dat iedereen wel iets creatiefs kan
bedenken. Hij bedacht ook de eleva-
tor pitch. Rob: "In een nagemaakte lift
moet je dan in een minuut je verhaal
vertellen. Je gaat naar binnen, de
deuren gaan dicht en je kunt je
woordje doen." Rob vindt het eigenlijk
raar dat niemand anders het bedacht
heeft. "Zoveel fantasie hoef je er toch
niet voor te hebben", zegt hij beschei-
den. "Nu heb ik ook een grote pick-
nickkar gemaakt voor pop-up feest-
jes. Het is ontstaan toen Essent een
picknick organiseerde voor zijn men-
sen, dat was bij Noble. Iedereen vindt
picknicken leuk, maar het moet wel
goed en gemakkelijk te organiseren
zijn. Het is anders zo'n gedoe. Ik heb
van een travelsleeper een grote pick-

nickmand gemaakt. Die kan ik dan mooi achter de auto han-
gen. Alles kan er gemakkelijk in zoals onder andere parasols.
Ik kan voor 80 mensen een lunch voorbereiden. Picknicken is
nu populair, want er moeten veel feestjes worden ingehaald en
het liefst buiten. Maar het kan ook binnen natuurlijk."

De Façade
Zo ontwikkelt Rob heel veel initiatieven. (Kijk maar eens op
www.studiosurprise.nl). "Allemaal zelf bedacht. Intussen heeft
Studio Surprise in een aantal jaren wel een goede naam opge-
bouwd. Ik heb inmiddels zo'n 2000 locaties bezocht met diver-
se concepten, onder andere bij de Efteling. Veel organisaties
en evenementenbureaus kennen me. Ik doe het nu alleen, ik
kan dat ook goed behappen. Vroeger heb ik wel wat personeel
gehad." Van Studio Surprise komen we bij nog een geslaagd
project van Rob: het festival 'De Façade', een onderdeel van
de Bossche Zomer. Rob heeft dat met een paar andere men-
sen bedacht en georganiseerd. Op 5 september eindigde dit
festival met gratis optredens van onder andere Sjoerd van
Bommel en het Kroonenberg Trio. Om de sfeer te proeven ben
ik zelf naar een optreden van Frédérique Spigt & Spanjers ge-
weest. En dat was, vond ik, een heel geweldige volle-bak-
avond onder een industrieel afdak."

Vervolg
"De oorspronkelijke bedoeling was om dit festival op de Tram-
kade te houden. We wilden tussen de Kaaihallen en de Silo's
een soort van theatertent realiseren waar je naar binnenloopt,
maar dan sta je gewoon weer buiten. En zo is de naam De
Façade ontstaan. Het moest eigenlijk een leuk pleintje worden
met van alles. Uiteindelijk lukte dat niet, maar dat is wel gelukt
op het EKP-terrein na overleg met onder meer het SDK, de
projectontwikkelaar voor dit gebied en de gemeente. Die waren
superblij dat we reuring wilden geven aan dit gebied. Ook van
de organisatie van de Bossche Zomer kreeg ik groen licht. Met
Claire Meulenbroek ben ik aan de slag gegaan. Ik heb de aan-
kleding en de programmering gedaan en zij de horeca. De
Façade was een klein festival met een groot hart." Rob kijkt
met een grote glimlach terug op De Façade. Het was een suc-
ces. Als het aan Rob ligt komt er een vervolg. "Ik wil graag een
winterfaçade gaan organiseren. Zou mooi zijn, want het is een
heel bijzondere plek waar ik mijn creativiteit kwijt kan." En daar
is geen speld tussen te krijgen! !
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Rob Janssen bij één van zijn 'leuke dingen'

De  Façade trok tijdens de Bossche Zomer een divers publiek
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In Memoriam Mieke Haggenburg
Op 31 juli 2021 overleed Mieke Haggenburg. 

Voor veel bewoners van Boschveld was ze een bekend gezicht en een persoonlijkheid. 

In de wandelgangen van de Copernikkel kwam ik Mieke regel-
matig tegen, koffie drinken, de laatste nieuwtjes uit de buurt
horen. Als Buurtvrouw stelde ze af en toe een mogelijke deel-
nemer voor aan de NaaiMeetUp, zodat deze in de gelegenheid
gesteld werd wat meer onder de mensen te komen. Op grap-
pen reageerde Mieke vaak serieus wat vaak weer heel komisch
werd ;-) en ze stak haar mening niet onder stoelen of banken.
Mieke was een uitgesproken mens.

Leidi Haaijer

“Mieke leerde ik kennen toen ik nog geen wijkmanager was,
maar werkte bij de sector Stadsontwikkeling van de gemeente.
Ze was binnen de wijkraad samen met Kees heel erg betrok-
ken om ervoor te waken en te voorkomen dat nieuwe plannen
over de hoofden van bewoners van Boschveld heen gemaakt
werden. Het moest SAMEN! Bewoners weten het beste wat no-
dig is en hoe ze hun buurt vorm willen geven. 
Ook zette Mieke zich ervoor in dat iedereen die dat wilde in
Boschveld kon blijven wonen na de renovatie en nieuwbouw.
Ze was open, eerlijk en direct en ging het conflict niet uit de
weg. Ze deed dit voor Boschveld en de bewoners. Ik vond het
fijn: die openheid en directheid, vooral omdat ik voelde uit wat
voor betrokken hart dit kwam. En ze kende de buurt en wat er
leeft en speelt als geen ander! 
Als wijkmanager leerde ik ook een andere kant van Mieke ken-
nen: als Buurtvrouw in Boschveld die met mensen in gesprek
ging om te luisteren, zonder vooringenomen plan of standpunt.
Van daaruit keek ze of ze, met instemming van de betrokkenen
zelf, binnen het wijknetwerk of bij de Copernikkel, mensen ver-
der kon helpen.
Ze was goud waard, voor de bewoners van Boschveld, maar
zeker ook om mee samen te werken!
Ik ga haar missen.
Rust zacht lieve Mieke…

Riekje Bosch
Wijkmanager voor Boschveld 

Een buil shag was nooit ver weg, behalve als ze met kinderen
werkte. Ze was er voor jong en oud. Een goed gesprek was al-
tijd mogelijk, maar ook gewoon gezellig kletsen. Kritisch als het
moest, maar vriendelijk als het kon. Nooit te beroerd om te hel-
pen en klaar te staan als ze kon. 
Ze wilde zelf niet graag in het middelpunt staan, maar ze wist
ook dat het soms niet te vermijden was. Ze wilde niet meer,
maar ook niet minder dan anderen zijn. Juist dat maakte haar
een sociaal mens.

Alfred Heeroma
Ik leerde Mieke kennen door mijn kinderen. We deden mee aan
activiteiten en uitstapjes in de buurt. Zij was er dan om met de
kinderen te spelen en te kletsen. Zo herinner ik me Mieke, als

iemand die erg veel hield van kinderen, alsof het haar ei-
gen waren. 

Ik herinner me Mieke ook als een sterke wereld-
vrouw. Het maakte voor haar niet uit waar je

vandaan kwam of hoe je er uitzag. Ze kwam
altijd op voor de zwakkeren uit de buurt en

kon slecht tegen onrecht. 
Mieke deed al haar werk vanuit haar
pure hart. Omdat ze vond dat iedereen
een goed en gelukkig leven verdien-
de. Het is een groot gemis dat ze ons
heeft verlaten. Al is Mieke niet meer
met ons, wat ze voor de buurt heeft
gedaan zal niet vergeten worden.

Sakina Lyarnazi

Vanaf begin 2003 was Mieke betrokken
bij de buurt en de oprichting van het
Onafhankelijk Buurtplatform (OBB),
nadat ze een jaar daarvoor in de
Voltastraat was komen wonen.
Daar heb ik haar voor het eerst
ontmoet in 'de Wijkplaats'.
Samen met een groot aantal
buurtgenoten trok ze ten strijde
tegen het Masterplan voor
Boschveld, waarin vrijwel vol-
ledige sloop van de  huurwo-
ningen was voorzien. 
In één van de eerste vergade-
ringen noemde Mieke de doel-
stellingen van haar inzet: 'sa-
menwerking tussen bewoners'
en 'zichtbaar zijn in de buurt zo-
dat de bewoners zien waar ze
terecht kunnen met hun proble-
men'. 
We kunnen zeggen dat ze deze
doelen heeft bereikt. Voor veel men-
sen was ze zichtbaar en haar mening
wist ze scherp neer te zetten; in een volle
zaal van de Brabanthallen gewoon even
een statement maken om 'de hoge heren' met
de neus op de feiten te drukken en vooral op de
menselijke maat te wijzen. 

Nadat dat hele Masterplan zomer 2005 van tafel ging, wist ze
veel mensen te betrekken bij de herontwikkeling van de buurt.
Daarmee zorgde ze ervoor dat het ook een buurt voor de be-
staande bewoners bleef. Dit leidde uiteindelijk in 2010 tot het
'Wijkplan Boschveld'. Ze deed daarna ook veel aan de leef-
baarheid: samen met kinderen vuil prikken tijdens 'Boschveld
boent'. Daarbij zorgde ze ook dat grofvuil werd opgehaald bij
mensen die dat zelf niet meer konden sjouwen. Dat deed ze
vaak samen met haar maatje Kees. 

We mogen haar dankbaar zijn voor wat ze voor de buurt en
veel bewoners heeft betekend. Met betrokkenheid bij mensen
heeft ze de leefbaarheid in en ontwikkeling van onze buurt
sterk verbeterd. Met een zeer oprechte sociale drive en scher-
pe analyses heeft ze veel in gang gezet. Tot het laatst zat ze in
het bestuur van het OBB; het woord opgeven kende ze eigen-
lijk niet. 

We wensen als OBB haar familie, vrienden en naasten veel
sterkte met dit verlies. 

Johannes Lijzen

Mieke werd geboren in Nijmegen.
Haar moeilijke jeugd heeft haar le-
ven getekend. In Tilburg gaat het ja-
renlang goed en heeft ze plezier met
haar zonen Jeroen en Patrick. Helaas

brak de pijn uit het verleden er door-
heen.

Mieke herpakte zich en kreeg in Den
Bosch vaste grond onder haar voeten. De

diamant, geslepen door het leven, begon te
stralen. Ze was actief voor de kinderen in

Boschveld. Via de wijkraad liet ze de stem van be-
woners klinken en deed ze huisbezoeken. 

Mieke kon goed contact maken, was hartelijk en oprecht be-
trokken bij de mensen. Altijd alert als iemand iets te kort werd
gedaan. Als je met haar door de buurt liep, dan maakte ze met
iedereen een praatje. Tegelijk was ze niet altijd makkelijk voor
de mensen van wie ze hield.

Het afscheid van het werk in de buurt viel haar moeilijk. En
toen haar ziekte, dat kon ze niet accepteren. Haar eerste zorg
waren haar zonen. In dat laatste jaar waren er veel mensen die
eten brachten, hielpen in huis en mee gingen naar het zieken-
huis. Op de dag dat Mieke overleed waren de mensen die van
haar hielden bij haar.

Mieke was een juweel, een diamant, die door het leven in al
zijn facetten is geslepen.

Jeroen en Patrick
Mieke gaf altijd aandacht aan kinderen. Ik kan me goed herin-
neren dat ze altijd foto's maakte van anderen en niet van zich-
zelf. Verder weet ik ook nog dat ze klussen voor mij regelde en
dan hielp ze zelf mee. Ze hoefde daar geen geld voor te heb-
ben.  
Ahmad Motlagh



5

Op 31 juli overleed Mieke Haggenburg. Op 7 augustus was de uitvaart. De ceremonie werd geleid door Helma Hurkens.
Eén van de sprekers was Leo Hanegraaf, jarenlang een goede vriend voor Mieke. Hij vertelde hoe hij haar heeft gekend. 

In 2008  ontmoette ik Mieke toen ik als opbouwwerker in dienst
van  de wijkraad van Boschveld, het OBB, kwam werken. Mieke
was toen al heel actief op de Wijkplaats waar ik mijn vaste
werkplek had. Mieke was een soort vliegende keep, overal in-
zetbaar en altijd bereid een bijdrage te leveren aan allerlei acti-
viteiten. En wat me meteen opviel: Mieke was een natuurtalent
in het omgaan met de buurtbewoners; groot en klein, jong en
oud, Nederlands of één van de veertig nationaliteiten die
Boschveld kende en kent. Mieke was gezien in de buurt en
kende de buurt en haar bewoners van haver tot gort. Meer dan
eens introduceerde Mieke me bij bewoners. Mieke opende zo-
gezegd deuren.

Vaak kwam ik even bij Mieke op de koffie om bij te praten over
ontwikkelingen in de buurt met betrekking tot de sloop en
nieuwbouw, de renovatie van woningen, het wijkplan of het
overleg met de gemeente en woningcorporaties.
Ook gingen we vaak samen op huisbezoek, verzamelden we
klachten over vocht- en schimmeloverlast, zodat het OBB en
Kees Heemskerk extra informatie hadden voor hun overleg met
de corporaties Zayaz en BrabantWonen. Naast Mieke’'s inzet
op de Wijkplaats raakte ze ook betrokken bij het bestuur van de
wijkraad. En Mieke werd actief als beroepskracht bij het project
Buurtman Buurtvrouw. Samen met Karima bezochten ze de be-
woners van geselecteerde straten. Ze gingen met mensen in
gesprek over vragen en klachten, wensen en ideeën. Ook ver-
wezen ze mensen door naar buurtactiviteiten, het Wijkplein
Boschveld, thuiszorgorganisaties, enzovoort. Mieke had ook
een opleiding op welzijnsgebied gevolgd en werd vanaf 2015
financieel beter beloond voor haar inzet. Het was de meer dan
terechte erkenning voor grote inzet en betrokkenheid. Zij was
samen met Kees – zonder anderen tekort te willen doen – één
van de bekendste en meest geliefde mensen van Boschveld.
Boschveld was Mieke's leven. Hier woonden veel vrienden en
vriendinnen. Piet en Klara, Sakina, Wiegert, Sylvia, Peter, Mou-
na, Ahmad, Elly, enzovoort. Een te lange rij om volledig te zijn.
In onze gesprekken, allebei stevig rokend en koffie drinkend,
kwamen vaak ook de verhalen over vroeger voorbij, haar jonge

jaren. Vaak vertelde ze met veel liefde over haar twee zonen
Jeroen en Patrick. Als we door de buurt wandelden, spraken er
altijd mensen Mieke aan. Altijd op een warme en hartelijke ma-
nier. De kinderen hingen letterlijk en figuurlijk aan Mieke.
Twee jaar geleden begon ook voor Mieke haar pensioen. De
tijd om te gaan genieten, niet meer de druk te voelen van moe-
ten. Maar een kleine anderhalf jaar geleden kwam die vreselijke
boodschap: de diagnose kanker.

Behandelingen volgden, bezoeken samen met Helma aan het
ziekenhuis in Rotterdam, later met mij aan het Jeroen Bosch
Ziekenhuis. Daarna met de taxi voor de chemo behandelingen.
We waren Mieke's mantelzorgers. Patrick en Jeroen raakten
meer en meer betrokken bij het ziekteproces van Mieke. Op
een gegeven moment werd duidelijk dat Mieke uitbehandeld
was. Dat operaties, bestralingen of chemo het ziekteproces niet
konden keren.

Mieke begon gewicht te verliezen, kwam geleidelijk aan minder
buiten, kreeg last van heftige achterdocht, wat haar laatste pe-
riode voor haarzelf en anderen niet makkelijker maakte. Tegelijk
bleef Mieke diezelfde onnavolgbare, unieke, authentieke en
warme persoonlijkheid zoals ik haar in 2008 heb leren kennen.
De laatste weken met de 24-uurs zorg van Mireille en Nel van
Attenza zijn, hoe onafwendbaar het einde ook was, in zekere
zin heel fijn geweest. Het huis werd schoon en fris, er was lief-
devolle en deskundige zorg. Mensen uit de buurt kwamen lek-
kere hapjes brengen. Er was veel aanloop. Mieke was omringd
door mensen die van haar hielden.

Lieve mensen, er zou nog veel meer te vertellen zijn over Mie-
ke. Maar hier laat ik het nu bij, dankbaar dat ik Mieke heb mo-
gen ontmoeten. Ze zit in mijn hart en zal dat niet meer verlaten. 

Ik wens iedereen heel veel sterkte met het verlies van deze
mooie warme, lieve vrouw.

Marieke heeft Mieke circa 20 jaar geleden in de Wijkplaats le-
ren kennen. Samen waren zij actief met kinderen uit Boschveld.
Allerlei activiteiten om de kinderen bezig te houden en zeker
ook een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling.
Mieke had een fijn gevoel voor juist de kwetsbare kinderen uit
Boschveld. Zo kwam ze bij de mensen thuis en leerde veel van
de kinderen en hun ouders.
Haar levenservaring kwam haar daarbij uitstekend van pas.
De kinderen hingen aan haar, zo liefdevol was zij voor hen. Ze
was duidelijk, niet streng, maar wel doelgericht.

Mieke heeft zeer veel bijgedragen aan het behoud van Bosch-
veld. Ze was zeer actief in het OBB  (wijkvereniging en wijk-
raad) en wist veel andere bewoners bewust te maken wat sloop
voor hen betekende. Ze heeft lang gewerkt als Buurtvrouw in
Boschveld, haar taken waren om samen met nog een Buurt-
vrouw bij bewoners op huisbezoek te gaan; gesprekken te voe-
ren met mensen, waarbij mensen zelf aangaven waarover ze
wilden praten. Indien nodig werd er samen met hen contact ge-
zocht met instanties.

De rol van Buurtvrouw was haar op het lijf geschreven. Ze kon
goed luisteren en was bereid om extra mensen bij te staan bij-
voorbeeld. Bij iemand, die een puinhoop in haar huis had, ruim-
de zij letterlijk mee op, waardoor bij die bewoner de chaos uit
haar hoofd verdween.
Zij begreep dus veel mensen goed en hielp hen ook vaak met
het gevecht tegen instanties.
Ze had duidelijk een eigen mening wat niet altijd makkelijk was.
Maar ze kwam dan altijd voor anderen op.

Ze wilde eigenlijk niet ophouden met haar werk toen ze met
pensioen ging en bezocht een aantal mensen daarna nog
steeds.
Helaas kreeg ze kanker en heeft heel erg veel pijn gehad.
We zullen nog vaak aan Mieke denken en zeker veel andere
bewoners van Boschveld die zij heeft bijgestaan.

Marieke Smeets en Ton Joore

Mieke kende veel mensen en wist wat er leefde in de buurt. Dat
bracht ze in bij het buurtplatform. Ze had bijzondere aandacht
voor de mensen die niet van zich lieten horen, die er niet meer
in geloofden en die zich terugtrokken. Daarmee was ze een be-
langrijke schakel tussen bewoners en de meer formele organi-
saties. Mede door haar kon er verbinding ontstaan en kon de
stem van Boschveld gehoord worden. 
Opvallend was haar goed gevoel voor de zorgen van mensen.
Ze leefde van harte met je mee. Daardoor bleef ik contact met
haar houden, ook lang nadat ik niet meer als buurtpastor werk-
te in Boschveld.
In 2018 schreef Mieke over de begintijd van de wijkraad: "Ik
koester deze momenten nog steeds, wij waren toen in die tijd
één grote familie. Een vuist maken tegen de sloop van alle wo-
ningen, de buurtfeesten,  Boschveld Boent, Boschveldoverleg.
De uitstapjes waren altijd gezellig."

Tegelijk was Mieke vrijwilligster bij het kinderwerk in de Wijk-
plaats vanaf 2003. Inloopmiddagen waar kinderen leerden ko-
ken, knutselen, luisteren naar verhalen. In de zomer waren er
uitstapjes naar de Drunense Duinen, naar een museum of een
pretpark. Vooral voor de kinderen die niet op vakantie gingen

was dat bijzonder. Mieke en de andere vrijwilligers hadden er
zelf veel plezier in. Doordat Mieke in de buurt woonde, zag ze
de kinderen opgroeien en zelf weer kinderen krijgen. 

De uitvaart
Mieke overleed op zaterdag 31 juli. De vrijdagavond erop was
er gelegenheid tot condoleren en de uitvaart was op zaterdag-
ochtend in Vlijmen. Liever had de familie het afscheid in de
buurt willen houden, maar door coronamaatregelen en vakan-
ties was dat helaas niet mogelijk. Ondanks dat en dat veel
mensen in het buitenland waren, was er ruime belangstelling.
Vroegere buren, actieve buurtbewoners, de schoonmaaksters
van BrabantWonen en de gebiedsmanager. Net zo uiteenlo-
pend als haar contacten, waren de mensen die kwamen om af-
scheid te nemen. In een zee van bloemen, met foto's en gitaar-
muziek namen we afscheid van deze vrouw, die voor zoveel
mensen in de buurt het vertrouwde gezicht was. 

Helma Hurkens
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Advertentie

Samen met Mieke bezocht ik mensen in de buurt vanuit het
BuurtmanBuurtvrouw-Project in Boschveld en Deuteren. In eer-
ste instantie om naar de mensen te luisteren. Wanneer er meer
nodig was probeerden we ze aan de juiste hulp te koppelen.
Tijdens de huisbezoeken lichtten de ogen van Mieke op. Daar
waar ze heel duidelijk haar mening kon geven tijdens vergade-
ringen (zoals alleen Mieke dat kon) was ze bij de huisbezoeken
heel nederig. Ze kon goed luisteren. Haar hart was bij de pijn,
maar ook bij de vreugde van de bewoner waar we op dat mo-
ment waren. Het leek alsof ze wist wat de bewoners meemaak-
ten. Haar manier van communiceren was uniek. Er ontstond
een soort magie waarbij je omringd werd door een deken van
liefde. De ander zien en nemen zoals die was op dat moment,
is iets wat ze heel goed kon. 
Dat was ook te merken aan de bewoners. Zij voelden zich op
hun gemak en veilig genoeg om zichzelf te zijn. Het zorgde er-
voor dat de bewoners goed geholpen konden worden als dat
nodig was. De ene keer door middel van het bieden van een
luisterend oor, de andere keer door mee te gaan naar een in-
stantie samen met de bewoner. 

De decembermaand was altijd een leuke maand om naar uit te
kijken. Dan gingen we naar Groenrijk omdat het daar omgeto-
verd was tot winterwonderland. Het was een maand die ons
beiden betoverde. We raakten alles aan net als kleine kinderen
en hadden de grootste lol. Buikpijn van het lachen kon niet ont-
breken omdat Mieke gek deed door bijvoorbeeld kerstballen in
haar haar te doen en zich voordeed als een pratende kerst-
boom. 

In het werk deden we veel dingen samen. Ik heb altijd gezegd
'Mieke en ik zijn getrouwd'. We bezochten de mensen samen,
we lunchten samen, we eindigden de dag samen en we kibbel-
den samen. Het is dan ook niet raar dat we zo nu en dan bots-
ten. Gelukkig maakten we het ook altijd weer goed met elkaar.

Toen ik de training 'Het Begint Bij Mij' wilde starten in de buurt
was ik in die periode een beetje teleurgesteld. Het lukte mij niet
om met bewoners samen te komen. Mieke bemoedigde mij om
niet op te geven, maar door te zetten. Daar waar ik soms vast
zat in mijn denken, was Mieke een echte doener. Huppakee,
niet bij de pakken neerzitten, maar handelen. En voilà, de eer-
ste trainingsgroep was een feit en succesvol! Mede dankzij
haar.

Naast het zijn van haar collega sprak Mieke mij soms aan als
een vriendin, soms als een zus en soms als een moeder. Als ik
op vakantie ging zei ze: "Niet met vreemde mannen praten hè!
Goed op jezelf letten." Op vakantie kreeg ik appjes of ik het
naar mijn zin had en of het allemaal lukte. Dat waren ook haar
laatste woorden naar mij, 'Let goed op jezelf'. Dat was echt
Mieke. Zij had altijd het welzijn van een ander in het vooruit-
zicht. Daar waar anderen jou misschien niet zagen staan, daar
zag zij jou, zonder oordeel, met je pijn, maar ook met je geluk.
Mieke was een uniek en bijzonder mens en we zullen haar mis-
sen...

Shivana Eduards



                                  

Doe mee aan de wijkschouw Boschveld
De opbouwwerkers van het Buurtteam, Gabor Martens en Wim
Smeets, organiseren in samenwerking met de wijkraad OBB
(Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld) een wijkschouw in
Boschveld. Deze wijkschouw wordt gehouden op:
Dinsdag 19 oktober van 17.30 – 20.00 uur. Start vanaf de BBS,
Zernikestraat 2.
De wijkschouw staat in het teken van de thema's groen, speel-
gelegenheid, veiligheid en wonen. We starten om 17.30 uur in
de BBS met een kommetje soep en een broodje. Om 18.00 uur
starten we met de route door de buurt. We eindigen om 19.30
uur weer bij de BBS en praten dan nog wat na met een drank-
je. 
Voor de wijkschouw hebben we medewerkers van de gemeen-
te, BrabantWonen, Zayaz en de wijkagent uitgenodigd om met
ons mee te lopen door Boschveld. 
Hiervoor nodigen we ook jullie, bewoners van Boschveld, uit.

We vragen aan jullie, bewoners van Boschveld, om punten  die
jullie willen aankaarten door te geven aan ons. We willen dat
jullie zelf deze bespreekpunten ter plekke toelichten.

Hierbij hebben jullie twee keuzes. Ofwel je komt naar de BBS
en loopt de hele route met ons mee en licht je bespreekpunt
toe als we op de plaats aankomen. Ofwel je wacht ons op bij
de plaats waar je iets wil aankaarten.
Belangrijk is dus dat jullie de bespreekpunten vooraf aan ons
doorgeven, zodat wij die in de route kunnen opnemen. 
Aanmelden voor deelname aan de wijkschouw en doorgeven
van bespreekpunten kan tot dinsdag 5 oktober:
• Gabor Martens
  tel. 06 - 2159 6447  
  email: gabormartens@farent.nl 
• Via de website van wijkraad OBB
  www.wijkraadboschveld.nl 

• Door een briefje af te geven in de BBS met naam, adres,     
  telefoonnummer en bespreekpunt.
  Gabor Martens neemt dan contact op met de aanmelders.

Tot kijk bij de wijkschouw! !
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Koo Wijkplein 
Boschveld is open op 

afspraak

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

Wijkplein Boschveld is open, maar alleen op afspraak. 
Voor het maken van een afspraak kunt u het telefoonnummer 0800 - 3500 012

(gratis nummer) of 073 - 2068 888 (Whatsapp) bellen.                                            
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

De hulpverleners van het Buurtteam zijn bereikbaar met het spreekuur op woensdagen
tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook hier alleen op afspraak via de bovenstaande

telefoonnummers.
Wijkagent: per telefoon 0900 - 8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Tomas Sluiter of email: tomas.sluiter@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

Tekst: Wim Smeets

 
Onthulling bord gebruiksregels binnenterrein

Op donderdag 9 september werd een bord met gebruiks-
regels voor het binnenterrein (omgrensd  door woningen
aan Lorentzstraat, Ampèrestraat, Kamerlingh Onnes-
straat en Voltastraat) onthuld door betrokken bewoners.
In het afgelopen jaar waren meerdere klachten van bewo-
ners over conflicterend gebruik van het binnenterrein bij
mij en de wijkbeheerder van BrabantWonen, Youssef El
Badye, gemeld.

Samen met betrokken bewoners hebben we een traject
opgestart om hier verbetering in aan te brengen. Als eer-
ste zijn er met de bewoners gebruiksregels opgesteld, die
nu duidelijk zichtbaar op een bord zijn geplaatst op het
binnenterrein. 

Het bord is door bewoners en kinderen op donderdag-
avond 9 september onthuld. Tijdens die onthulling is aan
de bewoners ook uitgelegd door Youssef hoe het staat
met de andere afgesproken acties, want we zijn er nog
niet. Er komen nog wat stevige omheiningen om de
groenvlakken, die ook nog opnieuw beplant gaan worden.
Ook komt er nog een spiegel voor de veiligheid en wordt
de poort meer trillingvrij gemaakt. !

Tekst en foto: Wim Smeets

Bewoners kregen uitleg over de nieuwe gebruiksregels



Gaat het even wat minder?
Buurtteam Boschveld-Deuteren-Paleiskwartier

 

Regelmatig schrijven we een stukje voor de
Buurtkrant. In ons vorige stuk kon je een
dag van een maatschappelijk werker lezen.
In het Buurtteam werken diverse maat-
schappelijk werkers. In de dagelijkse prak-
tijk merken we dat onze functie soms nog
onduidelijk is. Wat houdt het precies in? En
wat doen ze? In één zin samenvattend be-
tekent het: 'maatschappelijk werkers leren
mensen zichzelf beter te redden in hun ei-
gen sociale omgeving'. Dit is alleen nog
steeds wel een brede betekenis. En hoe
ziet dit er nu precies uit? 

Iedereen maakt wel eens mee dat het wat
minder gaat. In sommige situaties kan het
voorkomen dat je zelf niet meer zo goed
weet hoe je alleen eruit moet komen. 
Wij, als maatschappelijk werkers, zijn er om
je hierin te ondersteunen. We gaan met je in gesprek om in-
zicht te krijgen, te kijken waar je tegenaan loopt en hoe je hier-
mee kan omgaan. We luisteren naar je verhaal en stellen je
vragen om zaken voor jezelf en voor ons duidelijk en scherp te
krijgen en om zo doelen te kunnen stellen. Vervolgens bespre-
ken we samen het plan van aanpak. Het kan zijn dat je dan be-
paalde taken of opdrachten krijgt om mee aan de slag te gaan.
Eventueel betrekken we hierbij ook mensen vanuit je netwerk
of andere professionele organisaties. Mogelijk hebben we ook
adviezen voor je die je kunnen helpen in je situatie. In regelma-
tige gesprekken bespreken we hoe het met je gaat en probe-
ren we je te motiveren om je persoonlijke doelen te behalen.
Na gemiddeld zes maanden sluiten we het traject met je af. 
In de pictogrammen op de foto zie je diverse thema's waar de
gesprekken over kunnen gaan. Een aantal voorbeelden vanuit

deze thema's: "Ik heb moeite in het contact met mijn (ex) part-
ner", "Ik wil graag handvatten om met
het gedrag van mijn kind om te
gaan", "Ik zoek een woning, maar ik
weet niet waar ik moet beginnen",
"Ik heb een flinke stapel post die ik
niet meer durf te openen",  "Ik ben
mijn partner verloren en ik voel me
eenzaam".
Dit zijn alleen maar voorbeelden. Wij
kunnen je bij nog veel meer vragen
ondersteunen! Wees niet bang om
hulp te vragen. Wij als maatschap-
pelijk werkers in het Buurtteam staan
voor je klaar!  !
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Tekst/ afbeeldingen: Anouk Jaegers,
Jill Franken, Laurette Pinxt 

Quote van deze editie

"Soms lukt het even niet. Wees
dan niet bang om hulp te vragen.
Wij staan naast je in de leuke tij-
den, maar ook in de lastige tij-
den. Wij ondersteunen je met
datgeen waarmee je zit in het
dagelijks leven. Samen kijken
we naar een manier hoe je het
zelf met eigen handen kan aan-

pakken. Wij staan naast je!"

 Maatschappelijk werkers

Nieuwe Collega

Ik ben Anouk Jaegers en
ik ben 20 jaar. Sinds kort
ben ik werkzaam als
maatschappelijk werker in
het Buurtteam. Naast mijn
studie, kijk ik er naar uit
om jullie te ondersteunen
waar ik kan!

Raya en de Laatste Draak zorgt voor een gezellige filmavond

Sinds begin 2020 hebben we diverse pogingen gedaan om een filmavond in te
plannen. Helaas hebben we vanwege coronamaatregelen deze een aantal ke-
ren moeten uitstellen. Gelukkig kregen we afgelopen juli groen licht om een film-
avond in de buitenlucht te organiseren met en voor bewoners. 
Zaterdag 31 juli was het zover. Hoewel de weersvoorspellingen leken tegen te
vallen, konden we met z'n allen genieten van een prachtige zomeravond. Op het
menu: Raya en de Laatste Draak. Een familiefilm voor jong en oud! 

Bij aanvang was het nog even rustig, maar later (en zelfs nog tijdens de film)
kwamen steeds meer mensen met hun kleedje of stoeltje aan bij de buitenbios.
Sommige bewoners konden vanuit hun woning of balkon meegenieten van de
prachtige film. Met een opkomst, geschat tussen 60 en 70 (jonge) bewoners,
mag deze filmavond een succes genoemd worden. 

Wil je op de hoogte zijn van diverse activiteiten voor jong en oud in onze buurt?
Houdt dan onze Facebookpagina en/of Instagram in de gaten via: Buurtteam
Boschveld Deuteren Paleiskwartier @buurtteambdp !

Tekst en foto: Jill Franken

Buurtbewoners tijdens filmavond



Wijkgericht
Wadi’s hebben nut

De aanleg van wadi’s in Boschveld hebben zin, zo bleek afgelopen zomer.

In het park Hart van Boschveld zĳ n vier ondiepe kuilen 
gegraven. Ze dienen om regenwater op te vangen. De 
afgelopen zomer gebeurde dat een paar keer. Waarmee 
het nut van die kuilen is bewezen.

De wadi’s verschĳ nen in steeds meer buurten en wĳ ken in 
en buiten ’s-Hertogenbosch. De noodzaak om regenwater 
op te vangen groeit vanwege de klimaatverandering. 
Daardoor is het vaker en langer heel droog én zĳ n er ook 

vaker enorme stortbuien. Het water kan dan voor overlast 
zorgen. De kans daarop wordt minder als regenwater 
wordt opgevangen in kuilen.

Het park is trouwens nog niet helemaal klaar. In overleg 
met bewoners worden schuurtjes aan de Marconistraat 
(die horen bĳ  woningen aan de Copernicuslaan) verplaatst. 
Zo wordt het groen tussen die huizen bĳ  het park 
getrokken. 

Buurtmonitor: we gaan vooruit
Boschveld staat er op belangrĳ ke onderdelen beter voor dan twee jaar geleden. Dat blĳ kt uit de jongste editie van de 
wĳ k- en buurtmonitor van de gemeente. Na het verschĳ nen van het onderzoek gingen de verbeteringen door.

De gemeente houdt één keer in de twee jaar een uitge-
breid onderzoek naar alle dorpen, wĳ ken en buurten in de 
gemeente. Het gaat daarbĳ  om veiligheid, leefomgeving, 
werk, welzĳ n en samenleven. Boschveld scoorde jarenlang 
fors onder het stedelĳ k gemiddelde. Er is sprake van 
verbetering.

Positiever beeld
De buurt heeft in 2020 een gemiddelde totaalscore, al zĳ n 
die met betrekking tot de leefomgeving en veiligheid 
beneden gemiddeld. Dat komt volgens de onderzoekers 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2021
Editie Buurtkrant Boschveld

Vervolg op volgende pagina.

Eén van de wadi’s enkele dagen na een hoosbui.
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“omdat er in Boschveld relatief veel verharding is, zoals 
gebouwen, wegen en bestrating”. Die vaststelling heeft 
betrekking op de periode waarin het onderzoek werd 
gehouden. Inmiddels is Boschveld juist veel groener 
geworden. Zo is het park Hart van Boschveld grotendeels 
klaar. Ook positief: in de Boschveldtuin werden bewoners 
zelf aan vergroening. Daar blĳ ft het niet bĳ . In de toe-
komst komt er nog meer groen, zoals bĳ voorbeeld aan de 
westkant van de Copernicuslaan, 

Nog positiever is een vergelĳ k met twee jaar geleden. 
Want hoewel de effecten van de sterke vergroening is het 
rapport nog niet is opgenomen, is er toch al sprake van 
meer tevredenheid onder de Boschvelders. Wat vooral 
opvalt is een afname van klachten over vervuiling en 
illegale stort. Het aantal meldingen hierover is verminderd. 
“Het leefbaarheidsteam van de gemeente heeft fl ink 
geïnvesteerd in het tegengaan van illegale stort”, legt 
wĳ kmanager Riekje Bosch uit. “Dat begint zĳ n vruchten af 
te werpen.”

Bĳ standsuitkering
Positief is verder dat procentueel gezien minder inwoners 
afhankelĳ k zĳ n van een bĳ standsuitkering. Hier geldt 

echter dat een vergelĳ king met de rest van de stad wel 
negatief uitvalt. In Boschveld heeft 12 % van de inwoners 
een bĳ standsuitkering, dat is twee keer zo veel als 
gemiddeld.

Ook het thema maatschappelĳ ke inzet mag niet onbe-
noemd blĳ ven. Dat gaat over de mate waarin Boschvelders 
zich inzetten voor de eigen buurt. “Dat komt vooral omdat 
meer bewoners aangeven zich actief in te zetten voor hun 
buurt”, aldus de onderzoekers.

Cameratoezicht
De tevredenheid over voorzieningen in de wĳ k is wel iets 
afgenomen. Dat geldt ook voor het veiligheidsgevoel. Het 
is de vraag of dat gevoel terecht is. Beroepskrachten geven 
aan dat er juist veel is geïnvesteerd in veiligheid, bĳ voor-
beeld door extra cameratoezicht. Dat niet alleen: uit de 
harde cĳ fers blĳ kt geen toename van overlast en 
criminaliteit.

Vervolg vorige pagina.

Cameratoezicht voor meer veiligheid.

719013 OBB Boschveld sept 2021.indd   2719013 OBB Boschveld sept 2021.indd   2 13-09-2021   09:5913-09-2021   09:59

10



Jeugdboa Alperen Yildiz snapt 
het puberbrein
Sinds afgelopen februari is hĳ  regelmatig te zien in Boschveld en andere buurten in West: jeugdboa Alperen Yildiz. “Ik 
zit een beetje tussen een agent en een jongerenwerker in.”

Alperen (21) snapt de jongeren waarmee hĳ  van doen 
heeft. “Op die leeftĳ d heb je minder oog voor gevolgen 
van daden op de lange termĳ n. “Kwestie van hoe herse-
nen zich op die leeftĳ d nog niet hebben uitontwikkeld”, 
legt hĳ  uit. “Het is een kwestie van kennis die ik vergaar-
de, maar het helpt ook dat het nog niet zo lang geleden is 
dat ik zelf zo was.”

Toezicht en handhaving
Jeugdboa’s zĳ n nieuw in ’s-Hertogenbosch. Alperen doet 
zĳ n werk als lid van het gemeentelĳ k team voor toezicht 
en handhaving. Daarin zitten ook wĳ kboa’s en verkeers- 
en milieuboa’s. Hĳ  werkt samen met onder andere jonge-
renwerkers en wĳ kagenten. “Ik zit een beetje tussen die 
twee beroepen in. Met net wat andere bevoegdheden dan 
een agent en net wat minder informeel dan een 
jongerenwerker.”

Alperen grĳ pt in als er sprake is van overlast, maar wil die 
hinder vooral voorkomen. Het is een kwestie van de 
locaties in kaart brengen waar groepen jongeren verblĳ -
ven en daar regelmatig langsgaan. “Een groepje jongeren 
op een parkeerterrein is geen overlast. Er is niks mis mee 
dat jongeren samen in het openbaar gebied gezellig 
chillen. Mĳ n collega’s en ik zeggen altĳ d: het mag best 

ruiken, maar het mag niet stinken.”

Spanningen
Stinken staat voor herrie en rommel. “Blikjes RedBull, 
verpakkingen McDonalds en patronen lachgas – ik noem 
het altĳ d de stille getuigen van een ontmoeting van 
jongeren. Daar moet ik bovenop zitten.” Maar waar hĳ  
ook aandacht voor heeft zĳ n problemen die jongeren soms 
hebben. “Als iemand brutaal of agressief is, dan blĳ kt bĳ  
wat doorvragen nogal eens dat er thuis spanningen zĳ n. 
Dat is voor mĳ  het moment om een jongerenwerker van 
PowerUp in te seinen.”

Alperen werkte voorheen bĳ  een beveiligingsbedrĳ f en is 
blĳ  dat hĳ  begin dit jaar de overstap naar de gemeente 
maakte. “Het is leuk werk. Veel afwisseling. De ene keer 
voer je een stevig gesprek met een jongere en even later 
doe je mee met een door PowerUp georganiseerde 
sportwedstrĳ d. En hoewel er zo nu en dan vervelende of 
zorgwekkende situaties zĳ n, heb ik nog niets meegemaakt 
dat echt heel ernstig is. Dat komt vast omdat ik dit werk 
nog niet zo heel lang doe. Wel merk ik dat corona impact 
heeft op jongeren. Ook om die reden is het goed dat de 
gemeente besloot tot het aanstellen van jeugdboa’s.”

Alperen Yildiz is jeugdboa in Boschveld.
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Nu nog makkelĳ ker 
melden
via de
BuitenBeter App!

MELDPUNT:
Schoon, Heel en Veilig
s-Hertogenbosch.nl - (073) 615 55 55

Plannen veiligheid worden concreet
Het College van burgemeester en wethouders buigt zich binnenkort over een pakket van acties met betrekking tot 
veiligheid.

De vaststelling van dat pakket is de volgende stap op weg 
naar meer veiligheid in Boschveld en de rest van West. Het 
begon allemaal met een onderzoek. Centraal daarbĳ  stond 
een enquête, waarin aan bewoners werd gevraagd hoe ze 
denken over de veiligheid, waarbĳ  het gaat om criminali-
teit, verkeer en andere zaken. Ook cĳ fers van onder meer 

de politie werden door de gemeente verzameld.

Wĳ kveiligheidsagenda
Over de resultaten publiceerde Wĳ kgericht al eerder. Met 
inbraken, berovingen, mishandelingen en overlast door 
verwarde personen valt het, in vergelĳ king met andere 
buurten, mee in Boschveld. Wel zĳ n er relatief veel 
problemen op het gebied van verkeer (parkeren vooral) en 
verloedering.

Dennis van Rooĳ  is beleidsmedewerker bĳ  de gemeente en 
coördineert alle activiteiten rond, wat ze bĳ  de gemeente 
noemen, ‘de wĳ kveiligheidsagenda’. Hĳ  vertelt dat het 
project in de fase van de uitvoering komt. “Het wachten is 
op een besluit van het College, maar daarna kunnen we 
van start.”

Geen algemene aanpak
Vooruitlopend daarop is Dennis al druk in de weer. “Als je 
veiligheid goed wil aanpakken, dan is het nodig om er veel 
mensen, organisaties en gemeentelĳ ke onderdelen bĳ  te 
betrekken.” Hĳ  noemt overlast door jongeren als voor-
beeld. “Dat vraagt om overleg met, en acties van, jonge-
renwerkers. Maar ook hulpverleners, sportcoaches, 
wĳ kmanagers, maatschappelĳ k werkenden, politie en 
straatcoaches zĳ n er bĳ  betrokken.”

“Wat voor Boschveld werkt, kan in Deuteren misschien tot 
niets leiden. Of andersom. En wat in de ene buurt nodig is, 
kan ergens anders weer overbodig zĳ n.” Bĳ  maatregelen 
op het gebied van verkeer wordt er soms zelfs op het 
niveau van afzonderlĳ ke straten gewerkt. Overigens gaat 
het vaak niet om heel nieuwe initiatieven, maar om het 
versterken van wat er al gebeurt.

Dennis van Rooĳ : 
“Uitvoering veiligheidsplannen begint binnenkort”.

719013 OBB Boschveld sept 2021.indd   4719013 OBB Boschveld sept 2021.indd   4 13-09-2021   09:5913-09-2021   09:59

12



Korte lontjes
Corona is ook aan de medewerkers en vrĳ willigers van Buurtbemiddeling073 niet ongemerkt voorbĳ  gegaan. “De lontjes 
werden korter”, aldus coördinator Keesje Hoes. Vooral in West is er veel werk.

Keesje werkt sinds eind vorig jaar bĳ  Buurtbemiddeling073. 
Samen met Marleen Demmers zorgt ze ervoor dat de 
organisatie vĳ f dagen per week bereikbaar is. Dat is nodig, 
want het wordt alsmaar drukker. Steeds vaker kloppen 
Bosschenaren aan omdat een confl ict met buurtgenoten 
maar niet opgelost kan worden. Vaak gaat het om onenig-
heid over geluidsoverlast, maar ook pesterĳ en en ruzie 
komen voor. Bĳ na één op de drie meldingen komt uit 
West, zo blĳ kt uit een rapportage over de eerste zes 
maanden van dit jaar.

Geen partĳ 
“Wĳ  brengen buren met elkaar in gesprek als zĳ  dat zelf 
lastig vinden”, vat Keesje het werk van 
Buurtbemiddeling073 samen. “We kiezen geen partĳ , 
maar begeleiden gesprekken. We luisteren, stellen vragen 
en nodigen bewoners uit om naar elkaar te luisteren.”

Dat werkt, zo blĳ kt. Niet altĳ d, want het komt voor dat 
één van de partĳ en zich terugtrekt of dat contact met de 
andere partĳ  niet mogelĳ k blĳ kt. Maar in de meeste 
gevallen schieten de buren er allebei wat mee op. In het 
beste geval omdat ze het alsnog eens worden, maar in 
andere gevallen omdat ze met advies of doorverwĳ zing 
verder komen. Zo nu en dan is het intakegesprek op zich al 
genoeg, zo blĳ kt uit het rapport dat Keesje aan de fi nan-
ciers van de gemeente en woningcorporaties stuurde.

Verschillen in leefstĳ l
“Het komt wel eens voor dat de oorzaak van ergernis niet 
ligt bĳ  de ruziënde mensen zelf, maar dat het zit in de 
huizen waar ze wonen”, weet Keesje. “De meeste confl ic-
ten gaan over geluidsoverlast en die herrie ligt wel eens 
aan de gehorigheid van de woningen zelf. Behalve 
geluidsoverlast gaan ruzies vooral over overlast door 

dieren, pesten, tuinen (overhangende takken en zo) en 
verschillen in leefstĳ l.

Vooral dat laatste speelde tĳ dens corona op. “Vreemd 
genoeg viel het tĳ dens de eerste coronagolf allemaal nog 
best mee. We kregen wel iets meer aanvragen, maar een 
connectie met corona was meestal niet te leggen. Vanaf 
het begin van dit jaar werd dat anders. Mensen werden 
het thuis zitten beu en werden zich meer bewust van de 
buren die ook de deur minder uitkwamen. De lontjes 
werden korter.”

De vrĳ willigers van Buurtbemiddeling073 weten er wel 
raad mee. “Toen ik hier in november vorig jaar aan de slag 
ging, was ik aangenaam verrast door het niveau van de 
dienstverlening. Onze vrĳ willigers zĳ n stuk voor stuk goed 
opgeleid en dus berekend op hun taak. Ook op andere 
vlakken staat de organisatie als een huis. Ik kwam in een 
gespreid bedje.”

Psychische problemen
Het neemt niet weg dat Keesje nog wel wat uitdagingen 
ziet. “In toenemende mate zĳ n mensen met psychische of 
sociale problemen betrokken bĳ  burenconfl icten. De 
oorzaak is dat ze minder dan vroeger in instellingen 
verblĳ ven. Dat is een mooie ontwikkeling, maar het vergt 
wel wat van onze bemiddelaars.” 

Het wordt nog moeilĳ ker als, zoals Keesje het noemt, “een 
kwetsbaar persoon”, nog niet bekend is bĳ  zorg- en 
hulpverleners. “Het liefst pakken we dan de telefoon en 
schakelen we bĳ voorbeeld Farent in. Maar de privacywet-
ten maken dat lastig. We vragen dan toestemming van de 
betrokkene en die krĳ gen we niet altĳ d. In samenwerking 
met andere organisaties komen we er vaak toch uit.” 

Keesje Hoes (rechts) en haar collega Marleen Demmers.

719013 OBB Boschveld sept 2021.indd   5719013 OBB Boschveld sept 2021.indd   5 13-09-2021   09:5913-09-2021   09:59

13



‘Geld voor Yalp-wat?’
Eén van de toegekende aanvragen voor het wĳ k- en dorpsbudget is voor de aanschap van Yalp Sona. Die naam leidt 
doorgaans tot deze reactie: “De Yalp-wat?”

De Yalp Sona is een interactief geluidsspeeltoestel voor de 
buitenruimte. Met één druk op de knop kan gekozen 
worden voor verschillende spellen. Het toestel heeft de 
vorm van een grote boog en geeft beweegopdrachten. 
Bovenin de boog zit een camera die precies ziet wat de 
personen op de vloer doen. De vloer is vrĳ  toegankelĳ k en 
meerdere personen kunnen er tegelĳ kertĳ d op spelen.

Eigen goeddunken
Het wĳ k- en dorpsbudget is gemeentelĳ k geld dat wĳ kbe-
woners naar eigen goeddunken kunnen besteden, mits ze 
zich houden aan enkele regels. Zo moet het geld worden 
gebruikt voor de openbare ruimte, voor sociale activiteiten 
of voor het verbeteren van de veiligheid in de leefomge-
ving. Voor dit jaar zit er € 14.569 in de pot voor Boschveld.

Inmiddels is bĳ na de helft uitgekeerd. Dat geld ging onder 
meer naar de Yalp Sona. Er is ook geld overgemaakt aan 
de werkgroep Groen en Spelen voor een aansluiting op de 
BBS voor elektriciteit. Ook voor die tuin is geld voor een 
biologisch bollenveld. Andere uitgaven waren voor de 
aanschaf van knutselmateriaal, gereedschap voor de 
klussendienst en een kermisfeest voor kinderen aan het 
einde van het schooljaar.

Zelf geld aanvragen? Ga naar de website s-hertogenbosch/
wdbudget voor meer informatie en het digitale 
aanvraagformulier.

Vrolijke container
De afvalcontainer aan de Copernicuslaan wordt ‘opgepimpt’.

Dit gebeurt in het kader van het project ‘Container Kunst’, 
door de gemeente uitgevoerd met de groep Kings of 
Colours. Doel van dat Bossche collectief is om straatkunste-
naars een podium te geven. Op iedere locatie worden de 
containers door een andere kunstenaar beschilderd. Het 
thema ‘natuur’ komt overal in terug.

“Op veel plekken in de gemeente staan containers voor 
restafval, papier, glas, plastic en textiel. Hoe leuk is het om 
deze vierkante metalen bakken te voorzien van een mooie 
beschildering? De straat en wĳ k fl euren er direct van op”, 
vertelt  wethouder Jan Hoskam. “Natuurlĳ k hopen we dat 
inwoners de containers daarna nog beter gaan gebruiken. 
Het is toch jammer om afval ernaast te gooien?”

De eerste opgefl eurde afvalcontainer staat aan het Goulmy en Baarplein in de wĳ k Maaspoort.
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‘Overschrijdingen onacceptabel’
“De overschrĳ dingen van normen voor uitstoot van schadelĳ ke stoffen is onacceptabel.” Dat zegt wethouder Roy Geers 
over de zogeheten PAKs die de asfaltcentrale aan de Veemarktkade uitstoot.

De gemeente heeft het bedrĳ f een ultimatum gesteld: op 
24 december moeten maatregelen effect hebben. Vanaf 
die datum is de uitstoot binnen de wettelĳ ke normen. Zo 

niet, dan volgt er een dwangsom. De gemeente meet de 
uitstoot aan de schoorsteen en op straatniveau.

Meer controle Simon Stevinweg 
De politie gaat meer controleren op hardrĳ ders op de Simon Stevinweg. Dat is het resultaat van inzet van bewoners van 
de wĳ ken Boschveld en Deuteren. De gemeente waarschuwt voor te hoog gespannen verwachtingen.

Koen Gĳ sbrechts is verkeerskundige bĳ  de gemeente en 
houdt zich al jarenlang bezig met de Simon Stevinweg. Hĳ  
kent de klachten van wĳ kbewoners over te hard rĳ dende 
automobilisten, wil er graag wat aan doen én tempert de 
verwachtingen.

Pakkans klein
“We hebben diverse keren metingen verricht”, vertelt hĳ . 
“We snappen dat mensen zich zorgen maken en willen die 
zorgen graag verminderen, maar feit is dat het in vergelĳ -
king met veel andere straten in de stad redelĳ k meevalt. 
Zeker overdag wordt er niet echt buitensporig hard 
gereden. ’s Avonds wel, maar dan is de pakkans bĳ  contro-
les juist klein omdat het dan gewoon niet zo druk is”. 

Dat is niet wat bezorgde bewoners willen horen, beseft 
Gĳ sbrechts. “Hier en daar vragen mensen om aanpassin-
gen van de weg. Verkeersdrempels of wegversmallingen 

halen de snelheid er fl ink uit, maar de Simon Stevinweg is 
een zogeheten calamiteitenweg. Dat betekent dat hulp-
diensten zoals ambulances er gebruik van maken. En die 
moeten juist vaart maken.”

Rotondes
Het enige dat overblĳ ft zĳ n extra controles door de politie. 
Die gaan er komen. “Maar ook hier geldt dat de capaciteit 
wordt verdeeld. Er zĳ n meer straten in de stad waar 
handhaving nodig is.”

Overigens is het bĳ zonder dat automobilisten zo nu en dan 
het gaspedaal ver indrukken op deze weg. Gĳ sbrechts: “De 
fl auwe bocht in de weg nodigt misschien uit tot hard 
rĳ den, maar in beide richtingen moet vervolgens weer snel 
worden geremd – de bocht ligt immers ingeklemd tussen 
twee rotondes.”

De Simon Stevinweg.
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www.s-hertogenbosch.nl

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

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

’s-Hertogenbosch.

Wijkhelden veroveren West
Proper Jetje 2.0, zo zou je het initiatief Wĳ khelden kunnen noemen. Karin Claassen heeft het er druk mee.

Probeer Karin maar eens te interviewen als ze in het depot 
in de Maaspoort werkt. Bosschenaren melden zich zowat 
aan de lopende band om grĳ pstokken emmers, hesjes en 
vuilniszakken op te halen. “U weet hoe de knĳ pstokken 
werken? Zal ik het even voordoen?”

Afval rapen
“Wie had dat kunnen denken toen de gemeente zich eind 
vorig jaar aansloot bĳ  de Wĳ khelden”, blikt Karin tussen 
twee bezoekers terug. Die wereld kent Karin al langer, 
want ze was al lange tĳ d betrokken bĳ  Proper Jetje. Dat 
lĳ kt wel wat op Wĳ khelden, want ook daar wordt door 
vrĳ willigers zwerfafval opgeruimd. “Maar bĳ  Proper Jetje 
doen louter kinderen mee en gebeurt het op vaste 
tĳ dstippen.” Waarmee meteen de succesformule van de 
Wĳ khelden is vastgesteld. “Dit is voor kinderen én volwas-
senen. En verder gaan mensen aan de wandel wanneer ze 
daar zin in hebben. Alleen, met het gezin, met straatgeno-
ten – wat ze maar willen. Ook leuk: het leidt tot meer 
contacten tussen buurtbewoners, hoor ik nogal eens.” 

Nederland Schoon
Karin deed het idee Wĳ khelden op tĳ dens een bĳ eenkomst 
over Nederland Schoon. Toen maakte ze kennis met Loed 
van Berkel, de Nĳ megenaar die het concept bedacht en 
het inmiddels aan tien gemeenten sleet. “We hebben de 

wind in de rug”, vertelt hĳ . “Dat komt onder meer door de 
aandacht in de media voor zwerfafval. Steeds meer 
mensen raken ervan doordrongen hoe erg het daarmee is 
gesteld.”

Bĳ  de blauwe container vol Wĳ khelden-materiaal meldt 
een dame uit Nuland zich met een boodschappenlĳ stje. De 
plastic zakken hoeft ze niet (“Ik gebruik een boodschap-
pentas”), maar stokken en hesjes wel. “Voorheen deed ik 
het alleen, maar tegenwoordig ga ik met mĳ n kleinzoon 
van zes op pad. Erg gezellig.” Daarna volgt een dame uit 
het Paleiskwartier. “Ik maak me vooral druk om de peuken 
waar sommige plekken mee zĳ n bezaaid. Echt irritant.”

Stad wordt schoner
Het goede nieuws is volgens Karin dat de Wĳ khelden 
effect sorteren. “Toen we begonnen hadden we in korte 
tĳ d al tweehonderd deelnemers. Corona zorgde ervoor dat 
het lange tĳ d stil was. Maar ondanks dat groeit het aantal 
vrĳ willigers gestaag. De teller staat nu al op ruim 1300 
deelnemers. Hun werk heeft zin. De mensen van 
WeenerXL, een van de bedrĳ ven die de stad schoonhou-
den, vertellen me dat het echt schoner wordt in de stad.”

Zelf wĳ kheld worden? Ga naar de website s-hertogen-
bosch.nl/wĳ khelden.

Karin Claassen: “De stad wordt schoner”. 
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Groen en Spelen
De zomer is ten einde, kinderen gaan weer naar school en
de bladeren aan de bomen beginnen al te kleuren en te
vallen. De werkgroep Groen en Spelen gaat dit najaar weer
met nieuwe energie en een nieuw lid verder om voor alle
buurtbewoners Boschveld buiten nog fijner te maken.

Biologische bloembollen
Wij gaan biologische bollen planten en Boschveld nog mooier
maken, doe je mee? Op woensdagmiddag 3 november, net na
de herfstvakantie, krijgen bewoners en kinderen van de buurt
de kans om mee te doen aan een bijzonder project! In de vori-
ge buurtkrant meldden we al dat we samen met buurtbewoners
in het najaar heel veel biologische bloembollen in de grond
gaan zetten, die we als wijk cadeau hebben gekregen.
De bollenteelt in Nederland is een business waar veel gif ge-
bruikt wordt. Dat hoeft niet, het kan gifvrij! De provincie Noord-
Brabant wil dat laten zien en deelt biologische bollen uit aan
voorbeeldprojecten en Boschveld is daar één van. Ze doet dat
samen met VELT, een tuindersvereniging die al jarenlang in
België en Nederland laat zien dat een gezonde grond voor een
gezonde wereld zorgt.
Het idee is om de bollen te planten in de vorm van de letters
BoschvelT (als verwijzing naar VELT) dus met een T en geen
D. We gaan dat doen op het grasveld aan de Copernicuslaan
schuin tegenover de gesloopte flat.
We hebben ook een bijdrage vanuit het wijkbudget gekregen
voor verbetering van de grond en extra bollen, zodat we er een
fleurig en gifvrij veld van kunnen maken!
Om al de bollen in de grond te krijgen is veel hulp van buurtbe-
woners nodig. Op woensdagmiddag 3 november gaan we in
ieder geval met veel kleine handjes aan de slag: de kinderen
van de Tuinklup van de Boschveldtuin komen meehelpen (en
hun ouders hopelijk ook)! 
Ook hebben we contact met Yuverta (voorheen Helicon) en
daar komen waarschijnlijk ook een paar groepen leerlingen
van helpen.

Heb je zin om ook bollen te planten? Laat dan even van je
horen via 06 - 1162 5903 of via de mail info@obboschveld.nl.
Exacte tijd en misschien een extra plant-datum gaan we nog
bedenken en laten we via websites, posters of flyers weten.

Inrichtingsplannen Vlek 3 en Vlek 21 
Vlak voor de zomervakantie hebben we met de projectleider en
landschapsarchitect van de gemeente ter plekke de tekenin-
gen voor de buitenruimten in Vlek 3 (= nieuwbouw Edison-
straat/ Celsiusstraat/ Copernicuslaan) besproken. De gemeen-
te wil dit najaar de bestrating, bomen en ander groen en par-
keerplekken gaan aanleggen. Wij hadden opmerkingen over
onder andere voldoende plaats voor fietsen, de kledingcontain-
er, prullenbakken en meer bomen en groen. We doen ons best
dat die er ook komen.
Ook bij de plannen voor Vlek 21 willen we graag meedenken
over de inrichting van de openbare ruimten. Dit najaar moet
duidelijk worden hoe de gemeente met de inspraakreactie van
de wijkraad wil omgaan. Deze ging onder andere over een par-
keerplaats bij de Voltastraat die eigenlijk een groene plek zou
worden. Bij de sloop van de flat aan de Copernicuslaan heb-
ben we de gemeente erop gewezen dat de aannemer zich niet
aan de afspraken hield, over de bescherming van de bomen.
Nu staat er wel een hek om de boom.

 
Bomen
Dit najaar gaan we natuurlijk weer rond in de buurt om te kijken
waar bomen of struiken dood zijn gegaan en vervangende of
extra bomen kunnen komen. Onder andere komen er nieuwe
bomen voor de dode en ontbrekende in het Groene Hart en bij-
voorbeeld  ook eentje op de hoek van de Simon Stevinweg en
Buys Ballotweg die daar is afgebroken.

We proberen ook een hele grote boom op het plein achter de
Ampèrestraat te behouden. BrabantWonen wil deze kappen,
daartegen hebben we bezwaar gemaakt, want het gaat hier
om een gezonde boom van 70 jaar oud, in de categorie 'waar-
devol', waarvan er niet zoveel in Boschveld zijn.

Aan de Simon Stevinweg, bij de Concordialaan, is onlangs een
dikke boom gekapt na een veiligheidsinspectie door de ge-
meente. We hoorden dat er nog meer bomen afgekeurd zijn,
maar weten nog niet precies welke. Daar gaan we natuurlijk
achteraan om te zorgen dat die dan ook vervangen worden
door nieuwe bomen. !

Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Hannie Borsetti

Plek waar biologisch bollenveld is gepland

Behouden boom tussen het puin
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                                Herfst in de
Terwijl ik dit artikel schrijf is het volop zomer, wel meer
dan 25 graden en we hebben afgelopen zondag 5 septem-
ber heerlijk in het zonnetje kunnen genieten van Struinen
in de Tuinen. De band Johnny's Adventures verzorgde
driemaal een zeer sfeervol optreden in onze tuin en daar
hebben zo'n 75 mensen heerlijk van kunnen genieten. Het
is zeker voor herhaling vatbaar en ook de bandleden wil-
den graag nog eens terugkomen.

Maar als jullie deze
Buurtkrant lezen zit-
ten we al aardig in de
herfst en kan je in de
tuin hoop ik heel wat
paddenstoelen ont-
dekken. Paddenstoe-
len zijn het vruchtli-
chaam van schim-
mels die in de bodem
leven.
Goede schimmels
zijn super belangrijk
voor het bodemleven,
ze breken bijna alle organische materialen af en daarbij komen
belangrijke voedingsstoffen vrij die andere bodemorganismen
heel goed kunnen gebruiken. Die bodemorganismen zorgen er
op hun beurt weer voor dat de bodem gezond blijft en planten,
struiken en bomen goed kunnen groeien.
Sinds kort weten we ook dat schimmels een soort ondergronds
sociaal netwerk verzorgen. Ze helpen bomen en planten zich
met elkaar te verbinden, dus gewoon internet onder de grond,
heel bijzonder. Mocht je er meer van willen weten, zoek maar
eens naar Wood Wide Web.
Wees dus zuinig op onze paddenstoelen en pas op: eet ze
niet, sommige zijn zeer giftig. 

De  Tuinklup is ook weer van start gegaan. Op 3 september
hebben de kinderen plakwerkjes gemaakt met bloemen, erg
mooi en erg leuk.
Iedere eerste woensdag van de maand is de Tuinklup in de
tuin van 14.30 tot 16.00 uur voor de basisschoolleerlingen van-
af 6 jaar. Iedere keer is er weer een andere leuke activiteit, die
vaak iets met de natuur te maken heeft .
Alle info hierover vind je ook op onze website
www.boschveldtuin.nl onder Tuinklub je kunt je daar aanmel-
den als je mee wilt doen.

Op 25 september is het Burendag. Ook onze tuin doet weer
mee. Gezellig met je buren wat klussen opknappen in de
buurttuin. Hopelijk lukt het om weer een paar verrotte tuinbak-
ken te vernieuwen, dat is hard nodig en ook schoffelen en
snoeien staat op het programma. We beginnen om 10.00 uur
met een kopje koffie en stoppen rond 13.00 uur.
Houd de info op de onze website en het infobord in de gaten. 

Mocht je nog meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk op 

www.boschveldtuin.nl, volg ons op 
www.facebook.com/boschveldtuin of kom op vrijdagmiddag 
even aanwippen tussen 15.00 en 16.30 uur, dan zijn er altijd
mensen in de tuin en rond 16.00 uur kan je ook gezellig aan-
schuiven voor een kopje koffie/thee, met een koekje of taart als
er weer iets te vieren is. !

                          Boschveldoverleg 
Normaal zijn er zes Boschveldoverleggen per jaar. Dit jaar is
het echter anders dan anders. De normale overleggen vinden
plaats in de BBS, maar de laatste tijd ook vaak online. De laat-
ste vergadering was 22 maart. De vergadering van 31 mei is
komen te vervallen.
De vergaderingen worden steeds slechter bezocht. Daarom
werd op 19 juli een Boschveld Live georganiseerd (zie volgen-
de pagina). Dit vraagt wel extra organisatie. Op 20 september
zal de vergadering weer in de BBS plaatsvinden. Dan zal er
vooral aandacht zijn voor de school. Eerder werd geconsta-
teerd dat veel kinderen uit Boschveld naar een school buiten
Boschveld gaan. Waarom ouders daar voor kiezen is niet ge-
heel duidelijk. Daarom is er door de gemeente een onderzoek
gedaan om te kijken of te achterhalen is waarom ouders die
keuze maken. Marjolein Winter en Lieke Bastiaansen van de
gemeente lichten de resultaten toe.

Directeur van de Basisschool Anouk Schipper zal toelichten
welke acties de school zelf heeft ondernomen om meer leerlin-
gen te krijgen. 
De BBS biedt ook pluspakketten aan. Vanwege corona was
daar de laatste tijd weinig mogelijkheid voor. Pluspakketten zijn
activiteiten van en voor bewoners. Nu de regels wat soepeler
lijken te worden, kunnen er ook weer activiteiten opgestart wor-
den. Yassine Mani zal toelichten hoe dat werkt. 
In de buurt zijn ook diverse werkgroepen actief zoals Groen &
Spelen en Spoorzone. Tijdens het Boschveldoverleg presente-
ren ze de vorderingen van hun activiteiten. Uiteraard is er ook
ruimte voor het stellen van vragen en het doen van voorstellen
waar de wijkraad meer aandacht aan zou moeten besteden.

We zien u graag op 20 september om 19.30 uur in de BBS. !

!

Genieten bij Struinen in de Tuinen

Tekst: Alfred Heeroma
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Boschveld Live is voor herhaling vatbaar

Op 19 juli vond de eerste editie van Boschveld Live plaats. Een
gezellige avond mét en óver de wijk. De wijkraad (OBB) orga-
niseert met enige regelmaat openbare vergaderingen waarvoor
de bewoners uitgenodigd worden, maar de opkomst uit de
buurt is daarbij doorgaans nogal mager. Vandaar een nieuwe
opzet: een feestelijke avond op de speelplaats van de Brede
Bossche School. Zo'n honderd bezoekers genoten ervan.

De buurtbewoners waren vanaf 19.00 uur 'opgetrommeld' door
de Bossche sambaband Tempestade en bij de BBS ontvangen
met koffie en thee, met daarbij heerlijke hapjes uit de Wereld-

keuken. Vanaf 20.00 uur vond er een levendige talkshow
plaats onder leiding van journalist Laurens van Voorst. Zijn
gasten vertelden onder andere over het prachtige werk van de
Copernikkel, over de strijd tegen de luchtvervuiling door de na-
bijgelegen asfaltcentrale en over al dan niet verhuizen van de
sloopflats aan de Copernicuslaan naar nieuwbouw in de buurt. 

Bij items over digitaal parkeren en de uitbreiding van het groe-
ne hart van Boschveld begon het publiek spontaan mee te pra-
ten. Het was een levendig programma dat in een uur tijd de re-
vue passeerde. Na afloop was er nog alle ruimte om met el-
kaar na te praten onder het genot van een drankje en relaxte
muziek in de zomerse avond-
zon. Voor een mooie video-
impressie, zie: https://
www.wijkraadboschveld.nl/
2021/07/20/boschveld-live-
impressie/

Gezien het succes van de
avond wil de wijkraad dat het
hier niet bij blijft. Ze streeft
naar een winterversie in ja-
nuari en een nieuwe buiten-
versie vlak voor de zomerva-
kantie. Het voelt als een
mooie manier om de onder-
linge betrokkenheid in de
wijk te versterken. Dat mag
een traditie worden. !

Tekst: Miesjel van Gerwen
Foto: Alfred Heeroma

Ongeveer 100 bewoners luisterden naar de verhalen die verteld werden over de buurt 

Sambaband Tempestade trommelde de bewoners op

Boschveld Live
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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
   Maandag 20 september

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS

Door Wie
OBB

   Zaterdag 25 september 
   Maandag 22 november 
  

10.00
19.30

Burendag
Boschveldoverleg

Boschveldtuin
BBS

Boschveldtuin
OBB

                          Vroeger...
Afgelopen week reed ik met mijn
maatje van Deuteren/ Paleiskwar-
tier, Maarten Stet, in een opvallen-
de politieauto. We hadden samen
een gesprek gevoerd in de wijk,
want met twee hoor en zie je meer
dan alleen. We stappen in de auto
en praten nog even na over het ge-
sprek dat we net gevoerd hadden.
We rijden op de Leeghwaterlaan
en willen richting het mooie Bosch-
veld rijden. Op de kruising zien we
een auto hard afremmen. De be-
stuurder had zijn gordel achter zijn
rug langs vastzitten. Gezien zijn
remactie moest hij harder hebben
gereden dan 30 km/u, maar dat
weten we niet zeker. Wel zeker
was dat hij zijn gordel heeft vastge-
maakt en erop is gaan zitten om de irritante piep te voorkomen.
Hij mocht ons volgen en hij kreeg een boete voor het niet juist
dragen van de autogordel. Hij neemt immers bewust de beslis-
sing om hem niet goed om te doen. Hij neemt dan ook het risico
dat als je gesnapt wordt dat er een boete aan vastzit. Hadden
we hiervoor moeten waarschuwen?

Terwijl wij de boete uitschrijven zien we al twee personen op de
fiets, aan de overkant van de weg, al fietsend op hun telefoon
bezig. Het is al een tijdje verboden om de telefoon te bedienen
op de fiets en met de campagnes van de overheid om mensen
hierop te wijzen, werd je bijna doodgegooid (#MONO…). Het
was te ver om daar naartoe te gaan en we waren nog bezig met
die gordel. De fietsers verdwenen op de drukke Onderwijsboule-
vard. 

We stappen weer in de auto en rijden naar Boschveld. Op de
Copernicuslaan komt ons een fietser tegemoet. Hij heeft geen
handen aan zijn stuur, is met twee handen zijn mobiele telefoon
aan het bedienen en fietst midden op de weg. Hij ziet ons niet eens aankomen. We stoppen midden op de weg en vlak voor onze
auto ziet hij ons en weet toch snel stil te staan. We nemen hem even mee de stoep op en ik parkeer de auto in een parkeervak.
Het was een logisch gevolg dat deze jongen een boete zou krijgen. Hij was immers totaal niet bezig met het verkeer en vond het
appen belangrijker. Maarten schrijft de boete uit. Er komt een man aanlopen vanaf het winkelcentrum en gaat op een korte afstand
van ons tegen een muur aan staan. De boete is uitgeschreven en de jongen vervolgt zijn weg op de fiets. We vragen de man of we
hem kunnen helpen. Hij was benieuwd wat wij met die jongen hadden gedaan. Hij kreeg van ons bovenstaande te horen. Zijn me-
ning stak hij niet onder stoelen of
banken: "Vroeger kreeg je nog eens
een waarschuwing. Dat werkt veel
beter dan gelijk in een paar minuten
een aantal boetes uitdelen." We la-
ten de man achter, want deze dis-
cussie leverde niets op. Hij stond
ook niet open voor een discussie.
We stappen in de auto en maken
onze ronde door het zonovergoten
Boschveld.

Was het vroeger beter? Helpt het om
enkel te waarschuwen? Zouden
mensen ander gedrag laten zien als
de politie alleen maar waarschuwin-
gen uit zou delen? Is er te weinig
voorlichting geweest dat je de gordel
om moet doen of niet met je telefoon
in je handen op de fiets mag zitten?
Ik ben ervan overtuigd dat soms de
tijd van waarschuwen voorbij is.
Tuurlijk blijf je hardleerse mensen
houden. Ik heb geen quotum, maar
schrijf enkel verbalen uit waarbij de
verkeersveiligheid in het geding is.
We gaan de komende periode dus
ook meer handhaven op het vast-
houden van de mobiele telefoon op
de fiets. Bij deze heb ik iedereen
toch een waarschuwing gegeven.  ! Openingstijden: maandag t/m donderdag: 10.00 tot 20.00; vrijdag 10.00 tot 21.00

zaterdag 10.00 tot 20.00 en zondag 11.00 - 20.00

Teskt en foto: Tomas Sluiter

Tomas Sluiter


