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Eindelijk thuis
Ik heb de afgelopen jaren in verschillende plaatsen
gewoond. Van een klein dorpje aan de rand van de
Peel, via twee verschillende woonwijken in buurge-
meente Oss, naar nu hier in Boschveld. In mijn
jeugd woonde ik op de Donken in Noord. Op de
achtste Donk om precies te zijn. Daar gingen wij,
mijn moeder, broer en ik, wonen. Een ruime boven-
woning in de Vughterstraat, waar ik geboren werd,
klinkt mooi, maar zorgde ervoor dat wij niet veel bui-
ten speelden.

Door liefde gedreven uit Den Bosch verdwenen
Op mijn 21ste heb ik, met pijn in mijn hart, 'mijn' stad ver-
laten. Liefde maakt niet alleen blind, maar ook ware globetrotters van mensen. Ik
'emigreerde' naar Mill, gemeente Mill en Sint Hubert, ver weg achter Uden op de
rand van de Peel. Een plek waar je met enige reserve wordt ontvangen, zo kan ik
u melden. Mill is een vrij gesloten gemeenschap, die 'import' eerst even van een
zekere afstand bekijkt. Dat viel voor mij nog mee, als partner van een lokale scho-
ne.

Hartelijk welkom in voormalige slechtste wijk
Na mijn scheiding verhuisde ik van een mooie buitenwijk in Mill, waar niemand ook
maar iets tegen ons zei toen we er aan het inruimen waren, naar de Schadewijk in
Oss. Dat was ooit de slechtste, in de volksmond a-sociaalste wijk van Nederland.
De reden dat er ooit 'Vogelaarwijken' werden bedacht. Ella Vogelaar, destijds bin-
nen de regering verantwoordelijk voor de problematiek in achterstandswijken, be-
dacht een plan om van dit soort wijken 'krachtwijken' te maken. Toen ik er in 2009
kwam wonen, was het een warm bad waarin ik belandde. Ik was de gehuurde ver-
huiswagen nog niet uit, of de eerste hand ging omhoog. Dikke glimlach op mijn ge-
zicht, zo'n vrolijke begroeting meteen bij aankomst.
Een toevallige passant had mijn verhuishulp horen klagen dat het toch wel balen
was, dat we het Senseo koffiezetapparaat vergeten waren in het oude huis in Mill.
Nog geen twintig minuten later verschijnt de vrouw van de toevallige passant met
een groot dienblad met kopjes, melk, suiker, koekjes en jawel, een kan dampende
koffie. Daar hoefde ik in mijn oude wijk niet om te komen, zeg maar.

In 2016 verhuisde ik weer
Binnen Oss, naar wederom zo'n nette buitenwijk. Alsof de duvel ermee speelt,
weer met datzelfde ijskoude ontvangst zoals ik al eerder mocht ervaren in Mill. Dan
ga je als inclusiviteitsgoeroe, toch twijfelen. Want wie woont er hier nou in een ach-
terstandswijk? Zij die je met de nek aankijken of zij die elkaar meteen begroeten
en thuis laten voelen? Ik twijfelde. 

Nog een keer inpakken, inladen en uitruimen
En wat denkt u? Ik kom met mijn veel te brede bestelwagen hier de Celsiusstraat
ingereden en ben mijn wagen nog niet uit of ik kijk recht in het lachende gezicht
van één der Boschvelder originelen. Nadat ik ben uitgestapt, word ik begroet met
een joviaal "Hey buurman, nieuw in de wijk?". Tijdens het naar boven sjouwen van
mijn boedel, blijft ineens degene die me helpt achter en hoor ik stemmen achter
me. Een koppel van man en vrouw die langskomen om partijpropaganda van de
SP te bezorgen, informeren even vriendelijk of hij de nieuwe buur is. Als mijn hulp
ontkennend antwoordt, wachten ze even op de hoofdrolspeler zelf. Ik zei de gek.
Ik word wederom hartelijk begroet, met een lach en een handdruk. Met een wát?
hoor ik u denken. Een lach en een handdruk, dat is hoe men elkaar begroette des-
tijds. Moeilijk voor te stellen nu, maar wisten wij toen veel. We deden maar wat.
Een lach, is dat wat er achter die mondkapjes verborgen zit? Een hand(druk), is
een aan je lichaam vastzittende bron van besmetting, maar toen wist ik het toch
echt helemaal zeker. De regering en gemeenten hebben exact de verkeerde wij-
ken tot achterstandswijk benoemd. Niet hier in Boschveld heeft men een achter-
stand, maar verderop, in de sjieke buitenwijken heeft men een achterstand. In har-
telijkheid en sociale, inclusieve vaardigheden.
Dank je wel Boschveld, voor dit welkom thuis. Althans, dat vind ik. !
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Stefan Vlaminckx is na meer dan 25 jaar elders wonen, terug in 'zijn' stad. Sinds
juli vorig jaar woont hij in de Celsiusstraat in Boschveld. Stefan is maatschappe-
lijk hulpverlener, thuisbegeleider GGZ, en VN ambassadeur Rechten van de
Mens met een handicap en inclusieve samenleving.

Stefan Vlaminckx



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels

Sanoune verdient een verblijfsvergunning

De naam Sanoune betekent geluk, maar Sanoune heeft al-
lesbehalve geluk in zijn nog jonge leven. Het is alsof hij
niet bestaat. Maar Sanoune bestaat en is een heel sympa-
thieke bescheiden jongeman van dertig jaar. Hij zou graag
iets willen betekenen in de samenleving, gewoon werken
of vrijwilligerswerk doen. Nee, Sanoune mag en kan niets.
Zelfs niet terug naar zijn thuisland. In de BBS vertelt hij
ons zijn verhaal.

Bovenstaand intro is eigenlijk te schrijnend voor woorden. Het
is niet te geloven wat Sanoune allemaal overkomt. Zijn verhaal
lijkt op een filmscenario, maar dat is het niet. Het is anno 2021
de werkelijkheid. Zijn verhaal gaat terug naar 2011, toen is Sa-
noune als wees van negentien jaar vanuit Benin naar Neder-
land gevlucht. Zijn moeder was in zijn kinderjaren overleden
aan een slangenbeet en zijn vader is vermoord. Via Italië reis-
de hij naar Nederland en verbleef op verschillende plaatsen in
een AZC om uiteindelijk zonder verblijfsvergunning in 2014 in
onze gastvrije stad te belanden. Tenminste, zo noemen we
onze stad.

Noodopvang
Maar van die gastvrijheid heeft hij niets gemerkt. Hij heeft een
poosje op straat geleefd met een slaapkamer onder een brug.
En nu woont Sanoune sinds 2015 met vijf andere uitgeproce-
deerde asielzoekers in een noodopvang (daar heeft wijlen
Kees Heemskerk zich toen nog sterk voor gemaakt) in Bosch-
veld. Hij spreekt fatsoenlijk Nederlands, dat heeft Sanoune
zichzelf aangeleerd. Hij ging, toen hij dakloos was, iedere dag
bij Vluchtelingenwerk koffie drinken, daar was hij welkom. Ook
bij Marieke Smeets en Ton Joore was hij toen en nu nog
steeds heel welkom. Nu volgt Sanoune nog steeds taalont-
moetingen bij Vluchtelingenwerk Den Bosch. Vluchtelingen-
werk Den Bosch heeft er mede voor gezorgd dat Sanoune in
de noodopvang kon gaan wonen. In de noodopvang heeft hij
een eigen kamer. De badkamer en de keuken moet hij delen
met de vijf medebewoners. Van de gemeente ontvangt hij per
maand €140 zakgeld om van te leven. 

Geboorteakte
Maar waarom krijgt Sanoune geen verblijfsvergunning? Sanou-
ne beschikt niet over een geboorteakte en een identiteitsbe-
wijs. Zijn geboorteakte is in het dorp waar hij is geboren nooit
opgemaakt. Het hoofd van de school van het dorp waar Sa-
noune woonde heeft gezegd dat er meer kinderen geen ge-
boorteakte hebben. En zonder een geboorteakte bestaat Sa-
noune kennelijk niet. Zijn contactpersoon bij de gemeente be-
heert zijn dossier. Wat er allemaal in het dossier staat weet ik
niet, maar er zullen ongetwijfeld aantekeningen in staan over
de pogingen die ondernomen zijn om zijn situatie aangenamer
en dragelijker te maken. In 2015 heeft hij Bert Koenders, des-
tijds Minister van Buitenlandse Zaken, gesproken over zijn uit-
zichtloze situatie. De minister was toen op werkbezoek in
Boschveld. Hij heeft zelfs het NOS-journaal gehaald. En de
ambassadeur van Benin heeft zich met de kwestie bemoeid. 

Verdient verblijfsvergunning
Ook burgemeester Jack Mikkers heeft op 8 augustus 2019 een
brief gestuurd naar de rechtbank. In de brief noemt hij de situa-
tie van Sanoune inhumaan en vraagt de rechtbank om mee te
werken aan een terugkeer van Sanoune naar Benin. Allemaal
zonder resultaat, iedere bevoegde instantie is onverbiddelijk:
we kunnen niets doen. De IND beweert dat Sanoune te weinig
moeite heeft gedaan om zijn Beninse nationaliteit vast te stel-
len. Er was ook nog een discussie over zijn leeftijd. Zijn dossier
lijkt gesloten.

Eigenlijk bestaat Sanoune niet, maar Sanoune bestaat wel.
Het is een heel sympathieke goed Nederlands sprekende man
die, zoals hij zelf zegt, zich netjes gedraagt. Hij wil graag iets
doen: logistiek medewerker worden of vrijwilligerswerk doen of
desnoods terug naar Benin. Zo kan het niet langer, dit is on-
menselijk. Dus kom op IND én toon eindelijk je menselijk ge-
zicht en geef Sanoune een verblijfsvergunning! Dat verdient
Sanoune, zo moeilijk is dat niet! !
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Sanoune wil erkenning zodat hij verder kan met zijn leven



Tekst en foto: Michael Bögels

Een ontmoeting

Nog niet zo lang geleden wandelde ik op een zondag van het
vaccinatiecentrum in de Brabanthallen richting station. Op de
Parallelweg zag ik iemand druk met een bezem in de weer. Ik
groette haar of zij groette mij, dat weet ik niet meer. Maar we
raakten wel aan de praat. Het was Sjannie Sanders die zo druk
aan het bezemen was. “Ik woon al 42 jaar in Boschveld”, zei
Sjannie, "Ik veeg de straat elke week omdat ik het graag netjes
zie. Ik vind dat nodig, het ligt hier altijd vol peuken. Hier komen
veel mensen voorbij die naar het spoor gaan of naar de scho-
len, het is de hele dag druk hier."
Ik zei tegen Sjannie dat ik het mooi vond wat ze deed en dat ik
er graag een stukje over wilde schrijven voor de Buurtkrant.

Dat vond ze een goed idee. Ik maakte een foto, we praatten
nog wat en ik liep verder.
De volgende dag kwam ik er achter dat ik niet wist hoe ik Sjan-
nie moest schrijven. Dus liep ik nog even terug naar de Paral-
lelweg en zocht haar op. Ze was heel duidelijk: "Sjannie, ge-
woon op z'n Bosch." 
Ze vertelde dat de buurman haar had gevraagd met wie ze
praatte en dat ze had uitgelegd dat het voor de Buurtkrant was.
"Heb je ook verteld dat je de brandgang ook schoonhoudt?"
had die gevraagd. Nee, dat had Sjannie niet. 
Bij deze dus. Dank je wel Sjannie, goed werk. !
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Sjannie houdt in haar eigen straatje schoon, een aanrader voor andere buurtbewoners

Advertentie



Tekst: George van der Zande
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Boschveld is een werkwoord, er gebeuren veel mooie dingen
Wethouder Ufuk Kâhya is een trotse Bosch-
veldbewoner. Het is zijn thuis. In zijn wijk
wordt hij in de supermarkt niet aangespro-
ken als wethouder, maar gewoon als Ufuk.
Veel vrienden en kennissen in de wijk ken-
nen hem nog uit zijn kinderjaren, toen hij
met zijn ouders in de wijk woonde. Ufuk be-
tekent horizon. Die naam past hem, want
Ufuk verlegt graag zijn horizon. Het leidt tot
een boeiend gesprek.

Ufuk Kâhya was drie of vier jaar toen hij met
zijn ouders in Boschveld kwam wonen. Met ple-
zier denkt Ufuk aan zijn jonge jaren in de wijk.
Aan het appelvormige klimrek op het plein van
de oude basisschool waar hij als kind speelde.
Aan het stukje spoorrails dat nu in het nieuwe
gedeelte van de wijk ligt. Ufuk: “Als kind heb ik
met andere kinderen gehinkeld op het spoor.
Ja, ik bewaar een goede herinnering aan mijn
basisschooltijd. Een leuke tijd waarin ik veel
heb gespeeld en ontdekt. Hier ben ik wel groot
geworden. Daarna is op de middelbare school
mijn liefde om iets te willen betekenen voor de
samenleving geboren. Ik merkte dat mijn ou-
ders niet goed wisten hoe een onderwijssys-
teem werkte. Toen ben ik een project gestart
voor vrouwen, voor moeders eigenlijk, om voor
hen duidelijk te krijgen hoe het onderwijs werkt
en dat ouderavonden belangrijk waren. Dat
was één van de eerste projecten die ik deed.
Ook werd ik actief in het jongerenwerk.”

Bestuurskunde
“Voor mij is mijn geschiedenislerares op de
middelbare school heel belangrijk geweest. Zij
zorgde ervoor dat ik vertrouwen kreeg in mijn
eigen kunnen. Ze heeft daar een cruciale rol in
vervuld. Door haar ben ik betrokken geraakt bij
een Europees jongerenproject. Zij heeft wel
een grote rol vervuld in de invulling van mijn le-
venspad. Ik wilde eigenlijk geschiedenis gaan
studeren, maar dan maatschappelijke geschie-
denis. Maar mijn geschiedenisleraar adviseer-
de mij om politicologie te gaan studeren en van
de Leidse Universiteit kreeg ik het advies om
bestuurskunde te gaan doen. Tijdens de open
dag aan de AVANS Hogeschool zei een do-
cent: 'Je hebt een samenleving vol problemen.
Het ambacht van de bestuurskundige is om
vanuit diverse vakgebieden een beter antwoord
te geven op de complexiteit van die problemen'.
Perfect dacht ik, daar ben ik echt in geïnteres-
seerd. En zo ben ik bestuurskunde gaan stude-
ren.”

Bart
“Vervolgens ben ik politiek actief geworden, met dank aan Bart
Eigeman, die toen wethouder jeugdzaken was. Hij heeft mij ge-
inspireerd. Het gevoel voor (sociale) rechtvaardigheid is wat
mij drijft. In feite is Bart, na mijn geschiedenislerares, ook één
van de belangrijke mensen geweest die op mijn levenspad zijn
gekomen. Eigenlijk kende ik Bart al toen ik zes was, maar daar
ben ik pas jaren later achter gekomen. Bart was in Boschveld
een poos pastoraal buurtwerker. Op Koningsdag werd ik bij
een fietsrally op mijn oranje versierde fietsje derde en kreeg ik
een bekertje van Bart.”

Wethouder
De naam Ufuk betekent horizon. “Ik geloof ook wel dat een
naam iets doet met het levenslot. Door steeds op zoek te gaan
naar de horizon raak ik verwonderd door elke stap die ik zet en
die dan tot verandering leidt. Ik was helemaal niet bezig met
wethouder worden, maar ben het wel geworden. Ik geloof sterk
dat bij elke stap er zich kansen en mogelijkheden aanbieden.
Ik ben nu niet bezig met waar wil ik eindigen. Ik vaar op mijn
kompas. Ik wil graag mogelijk maken voor anderen wat ook

voor mij is mogelijk gemaakt. Gelijke kansen scheppen voor ie-
dereen.” 

Boschveld
Naast zijn drukke baan is Ufuk een echte familieman. “Familie
is heel belangrijk voor mij. Mijn ouders leven allebei nog. Ze
wonen niet meer in Boschveld, maar ze komen er nog graag.
Ze kennen er, net als ik, heel veel mensen. Mijn jongere broer
is in Boschveld geboren.” Dat brengt ons gesprek op de wijk.
Ufuk: “Boschveld is een werkwoord. Er gebeuren veel mooie
dingen. Kijk naar de Copernikkel, de BBS, de Boschveldtuin en
het BAC. Er is en komt veel nieuwbouw, maar het blijft wel
Boschveld. Dat is goed. De wijk verandert, de mensen veran-
deren en daar is niets mis mee. De eigenheid blijft en dat kan
alleen maar als we samen dingen blijven doen. Ik vind het ook
fijn om zo af en toe een ommetje door de wijk te maken, om
met mensen te praten. In mijn schaarse vrije tijd ga ik zo af en
toe hardlopen of mountainbiken om mijn hoofd leeg te maken.
Daarnaast ga ik graag naar het theater, ik hou van podiumkun-
sten. Sinds de pandemie wandel ik meer door de stad. Zo ben
ik de stad anders gaan zien omdat ik bewuster rondkijk. Zo
ontdek ik weer andere dingen. Heel bijzonder. Den Bosch is
wel mijn stad, net een grote familie." !
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Wethouder Ufuk Kâhya heeft iets met het spoor in Boschveld



Tekst en foto's: Alfred Heeroma

Struikroven in Boschveld
Bij struikrovers denk je al gauw aan rovers die in vroegere tij-
den de wegen onveilig maakten, maar de huidige struikrovers
redden tuinplanten van de sloop. Op 23 april ging ook een aan-
tal struikrovers in Boschveld aan de slag. Ze verzamelden zich
in de Boschveldtuin. Struikroven is ontstaan in Eindhoven toen
Bernice Kamphuis op een sloopterrein waardevolle planten
zag staan. Sindsdien doet ze in het hele land deze activiteit.
Op uitnodiging van de werkgroep Groen en Spelen was ze er
bij en legde de bedoeling uit. Eigenlijk heel simpel, graaf de
struiken uit en plant ze ergens anders in de wijk. De struiken
zouden anders bij de sloop worden afgevoerd. Ook Albert van
der Most (Transfarmers) gaf aan blij te zijn met de actie en dat
hij compost had meegenomen voor het planten van de strui-
ken. Hannie Borsetti van de werkgroep Groen en Spelen moe-
digde de struikrovers nog wat aan. 

Zo'n tien struikrovers liepen van de Boschveldtuin naar de
sloopflat aan de Copernicuslaan. Aan de kopse kant stonden
flink wat Viburnum (sneeuwbal) struiken. Onder de struikrovers
waren ook wethouder Mike van der Geld en raadslid Geert
Verbruggen. Er werd flink doorgewerkt en in ruim één uur wa-
ren de planten verwijderd. Met een bakfiets en een aantal krui-
wagens werden de planten naar het Hart van Boschveld en de
perken bij de BBS gebracht. 

Diverse bewoners vroegen belangstellend wat er gaande was,
waarna ze een uitleg kregen. Sommige bewoners reageerden
zo positief dat ze zelf de handen uit de mouwen staken en een
paar struiken terugplaatsten. Een beetje compost en water er-
bij. Ondanks dat krijgen de planten na het terugplaatsen een
flinke klap en het is te hopen dat ze aanslaan. Er moest nog
flink worden doorgewerkt om de planten op tijd ingegraven te
krijgen. 

Bernice Kamphuis heeft zich mede ingezet dat de actie op een
juiste wijze kon worden uitgevoerd. Voor struikroven is namelijk
wel toestemming nodig van eigenaren van de planten en de
gemeente. Gelukkig zagen BrabantWonen en sloper A. van
Liempd er geen bezwaren in. BrabantWonen omarmt dit initia-
tief vanuit haar visie op duurzaamheid en het belang van groen
en biodiversiteit in wijken en buurten. Het verdwijnen van
sloopgroen is een landelijk probleem: alleen al in Amsterdam
zijn er de afgelopen jaren 600 voetbalvelden aan groen ver-
dwenen door de komst van nieuwbouw. Bouwmaterialen wor-
den vaak hergebruikt: waarom dan ook niet het groen herge-
bruiken?

Ook de Bossche Transfarmers
boden hun hulp aan. Ze brach-
ten  gereedschap en een aantal
leden mee. De werkgroep
Groen en Spelen had het initia-
tief genomen tot deze actie. 
Het was de eerste keer dat
struikroven op deze manier in
Boschveld plaatsvond, maar het
is niet de eerste keer dat plan-
ten bij slooppanden zijn gered.
Zo werden eerder een aantal
bomen en struiken gered uit de
voormalige pastorietuin en die
werden ook elders in de wijk
geplant.

De gemeente wil nu vaker kij-
ken of het mogelijk is om aan-
nemers en corporaties aan te
spreken op de mogelijkheid van
struikroven, zeker als het niet
mogelijk is om waardevolle
struiken en planten te behou-
den. Elk initiatief in dit kader wil
ze ondersteunen, als het past in
de financiële kaders van uitvoe-
ringsprogramma’s, zelfs finan-
cieel. !
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Hannie Borsetti (Groen & Spelen) geeft uitleg over actie

Struikrovers in actie bij de flat aan de Copernicuslaan

De struiken werden herplant in het Hart van Boschveld



Tekst en afbeelding: Stichting 'De Westhoek'

Aan de buurtgenoten van de wijk Boschveld

Graag stel ik me voor aan de bewoners van de wijk Boschveld.
Mijn naam is Sociaal Centrum De Westhoek en ik sta al meer
dan 25 jaar op de hoek Van Leeuwenhoekstraat/ Copernicus-
laan op huisnummer 2. Voorheen was ik bekend als Steunpunt
De Westhoek. Veel bewoners in Boschveld zullen wel weten
wat voor activiteiten er bij mij plaatsvinden, maar velen ook
niet, vandaar dit voorstellen aan Boschvelders op deze manier.

Voorheen werd het Steunpunt De Westhoek door de van
Neynsel-groep beheerd, hetgeen stopte op 31 december 2019.
Als gevolg hiervan werd in overleg met de gemeente op 1 ja-
nuari 2020 stichting 'De Westhoek' opgericht om deze locatie
te behouden als sociaal centrum voor het stadsdeel Bosch-
veld. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de heren:
J.W.M. (Joop) Thissen, voorzitter; M.J.J. (Tijn) Pollaert, secre-
taris en C. (Cees) van Gils, interim penningmeester.
Ik ben te bereiken op telefoonnummer 073 - 622 0731 of via
email: westhoekdenbosch@gmail.com

Als Sociaal Centrum De Westhoek ben ik er voor alle bewo-
ners van Boschveld. Het uitgangspunt is elkaar ontmoeten, so-
ciale contacten leggen en eenzaamheid voorkomen door aller-
lei activiteiten te ontplooien in onze prachtige buurt dicht bij het
centrum van onze stad 's-Hertogenbosch. 
Wist u al dat de volgende activiteiten bij mij plaatsvinden:

Koffie drinken
Elke maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur kunt u op de
koffie komen om alle oude en nieuwe weetjes met elkaar te de-
len, er te zijn voor elkaar en eventuele diensten aan te bieden
om elkaar te helpen of te ondersteunen in de buurt.
Het eerste kopje koffie of thee met een koekje wordt u aange-
boden door De Westhoek.

Biljarten
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag is er een biljart-
club aanwezig om gezellig met elkaar te biljarten. Op maan-
dag- en vrijdagmiddag wordt er in onderling competitieverband
gespeeld. 
Op woensdagmiddag is er een vrije inloop om te leren biljarten
van de clubleden of gewoon een potje te biljarten op één van
de twee aanwezige biljarttafels als u het biljarten al meester
bent. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
Wim van der Wiel, voorzitter van de Ouderenvereniging, die te
bereiken is via telefoonnummer 073 - 621 9777 of per mobiele
telefoon op 06 - 1390 2134.

Ouderenvereniging De Westhoek
De Ouderenvereniging De Westhoek is met al haar activiteiten
al meer dan 25 jaar aanwezig in het sociaal centrum in de
buurt. Wilt u meer weten over Ouderenvereniging De West-
hoek en haar activiteiten, neem dan contact op met de voorzit-
ter Wim van der Wiel, die te bereiken is via telefoonnummer 
073 - 621 9777 of per mobiele telefoon op 06 - 1390 2134.

Bridgeclub
Bridgeclub La Cour speelt elke maandagavond van 19.00 tot
22.30 uur haar competitiewedstrijden. Als u meer wilt weten
over deze bridgeclub of interesse heeft om lid te worden, neem
dan contact op met de voorzitter de heer F. van Doremalen, te
bereiken op telefoonnummer 06 - 3892 6234.

Beweeg U Fit
Op dinsdagmiddag wordt vanuit de gemeente afdeling
SB/S&R, de bewegingsactiviteit 'Beweeg U Fit' gegeven.
Informatie hierover kunt u krijgen door contact op te nemen
met mevrouw I. van Schijndel van de afdeling sport van de ge-
meente, telefoonnummer: 073 - 615 3318.

Bingo
Op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 22.30 uur vinden er
bingoavonden plaats onder auspiciën van de Ouderenvereni-
ging De Westhoek. Tijdens de pauzes op deze avonden wordt
u een hapje aangeboden door het Sociaal Centrum. Ook hier-
voor geldt: informeren is weten. Neem daarom contact op met
de heer Cees van Gils, telefoonnummer 06 - 1983 4003.

Rummikub
Op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur wordt er rummi-
kub gespeeld, en er wordt nog gezocht naar medespelers. Wilt
u meer weten over rummikub en meespelen, neem dan con-
tact op met de heer Wim van der Wiel, telefoonnummer 
073 - 621 9777 of 06 -1390 2134.

Yogales
Op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur wordt er yogales
gegeven in kleine groepen met veel aandacht voor houding,
ademhaling en meditatie momenten. Binnen deze Hatha Yoga-
les staat een afwisseling tussen activiteit en verstilde aandacht
(Yin) centraal.
Zou het voor u iets zijn om op de woensdagavond tijd te ne-
men voor jezelf met een gezond uurtje zelfreflectie en wilt u
met een proefles meedoen? Neem hieromtrent dan telefonisch
contact op met Ingrid van Dijk op telefoonnummer 
06 - 4927 0895.

Stoelyoga
Op donderdagochtend rond 09.30 uur verzamelt zich een
groep senioren om een uurtje stoelyoga te beoefenen. Een
aantal van hen heeft in jongere jaren al yoga gedaan, maar
voor het grootste deel van de deelnemers is het een nieuwe
vorm van bewegen. Stoelyoga is, zoals de naam al doet ver-
moeden, yoga maar dan op en aan de stoel. Een heel rustige
bewegingsvorm, waarbij de focus ligt op voelen wat je lichaam
te vertellen heeft. Leren luisteren wanneer het genoeg is. Le-
ren omgaan met de frustratie van een lichaam dat niet meer
helemaal kan wat het altijd gekund heeft. Met respect en aan-
dacht werken we samen aan het verbeteren van de ademha-
ling, balans, kracht en ontspanning. Ook gezelligheid is hierbij
belangrijk: dus drinken we naderhand altijd nog een kopje kof-
fie of thee. Wilt u stoelyoga ook eens uitproberen? Meld u dan
aan via email: ilse@gaiayoga.nl.

Open inloop bridge
Op vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur speelt u in een ge-
moedelijke sfeer in uw eigen tempo een aantal bridgespelletjes
waarbij naast bridgen ook gezelligheid en sociale contacten
leggen voorop staat. Tijdens het spelen kunt u vragen stellen
over het bieden en spelen. Eens per maand wordt een leuke
bridgedrive georganiseerd.
Daarnaast worden er bij voldoende animo op woensdagoch-
tend regelmatig themalessen over bridge gegeven.
Er komen verschillende onderwerpen aan bod; zowel over het
bieden als spelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de bridge-
boeken van Rens Bousardt waarin de theorie onderbouwd
wordt door vele biedoefeningen en mooie voorbeeldspellen.
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Voor meer informatie over het deelnemen aan deze gezellige
inloop bridge of over de themalessen kunt u contact opnemen
met Helga Akkermans per telefoon 
(06 - 2810 9123) of per email: helga-bridge@ziggo.nl.

Spellenfanaat
Elke vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur zijn de Spellenfana-
ten aanwezig om onderling hun spellen te spelen. Zij zijn op
zoek naar medespelers. De meeste spellen zijn aanwezig dus
kom gerust op een avond om te kijken en te beleven hoe en
welke spellen gespeeld worden. Voor uitgebreide informatie is
de heer J. Kieft volledig beschikbaar via telefoonnummer
06 - 2713 1313, of kijk op www.spellenfanaat.nl

Prijskaarten
Voor prijskaarten onder begeleiding van de Ouderenvereniging
De Westhoek kunt u op zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
terecht. Ook hiervoor verwijs ik u voor meer informatie naar de
voorzitter van de Ouderenvereniging, de heer Wim van der
Wiel, telefoonnummer 073 - 621 9777 of 06 - 1390 2134.

Wist u dat:
- wanneer u een activiteit of club heeft in het stadsdeel Bosch-

veld en niet over een  accommodatie beschikt voor het uitoe-

fenen daarvan, er mogelijkheden zijn om in het Sociaal Cen-
trum De Westhoek ruimte te reserveren?

- er ook mogelijkheden zijn om te vergaderen, een lezing te
houden of om een cursus te geven, waarbij audiovisuele mid-
delen indien nodig ter beschikking staan voor u?

- voor informatie hierover u contact kunt opnemen met de heer
Tijn Pollaert, secretaris van de Stichting De Westhoek, tele-
foonnummer 06 - 3649 1898?

- het Sociaal Centrum De Westhoek zich graag aan u heeft
voorgesteld om te laten weten dat er voor bewoners van de
wijk Boschveld prachtige mogelijkheden zijn om sociale con-
tacten te leggen, om elkaar te ontmoeten en om er voor el-
kaar te zijn?

Ik zou zeggen, maak zoveel als mogelijk is gebruik van mij en
mijn activiteiten of uw eigen activiteiten; het is dichtbij en ik sta
open voor iedereen in Boschveld. Tenslotte wil ik u nog laten
weten dat ik u met open deuren zal ontvangen en altijd bereik-
baar ben voor geheel vrijblijvende informatie over mogelijkhe-
den en onmogelijkheden onder het genot van een kopje koffie
of thee.
De secretaris, de heer Tijn Pollaert, is hiervoor beschikbaar en
is te bereiken op telefoonnummer 06 - 3649 1898.

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens,
Sociaal Centrum 'De Westhoek'  !
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Wijkagent stelt zich voor
Beste bewoners van Boschveld,

Ik ben Tomas Sluiter, de nieuwe
wijkagent van Boschveld en de
Rietvelden. Ik ben inmiddels al
11 jaar wijkagent en heb hier-
voor in Utrecht, Houten en
Maasdriel een wijk gehad.
Boschveld is één van de mooi-
ste wijken van het mooie 's-Her-
togenbosch. Ik ben dan ook dol-
gelukkig met deze wijk en heb
erg veel zin om in de wijk bezig
te zijn. Hoe kan je me bereiken?
Je kan bellen via 0900 - 8844 of
het contactformulier invullen op
www.politie.nl. Ik neem dan zo
snel mogelijk contact op. Je kan
me eventueel ook volgen op
Twitter @Wijkagent_Tomas. Ik
zie erg veel mooie initiatieven in
de wijk en zie dat de wijk leeft! 

Ik probeer in elke editie van deze Buurtkrant een stukje te
schrijven. 

- 29 maart jongstleden was er een aanhouding in de buurt.
Een verdachte had een insluiping gepleegd in de buurt en
een iphone gestolen. Door een mooie samenwerking met de
aangever en de collega's hebben we via find-my-iphone de
locatie van de verdachte gesignaleerd en hem staande weten
te houden. De telefoon werd snel gevonden bij hem en de
verdachte mocht bij ons logeren. Omdat de verdachte veel
feiten pleegt is er snelrecht toegepast en heeft hij een aardige
gevangenisstraf gekregen die direct inging. Dat is een mooi
resultaat!!! 

- Op 6 mei, laat in de avond zagen mijn collega's een auto de
rotonde bij het winkelcentrum verkeerd om nemen. Om een
gesprek met de bestuurder te voeren gaven ze hem een
stopteken. Echter dacht de bestuurder daar anders over en
ging er vandoor. Dat resulteerde in een achtervolging dwars
door de wijk heen. De bestuurder wilde echt niet stoppen dus
besloten mijn collega's om de dienstauto tegen de auto van
de man aan te zetten. Hierbij konden ze de bestuurder aan-
houden. Tegen hem worden meerdere verbalen opgemaakt
en zijn rijbewijs is ingevorderd. Als hij in eerste instantie ge-
woon was gestopt had hij in het ergste geval enkel een ver-
baal gehad voor het niet volgen van de rijrichting. Nu heeft hij
meer problemen. Bezint eer gij begint.

We gaan elkaar zien in de buurt!! Houdoe! !

Bootcampen met buurtbewoners in je eigen wijk, hoe leuk is dat?

Je ziet in Boschveld steeds meer sportieve activiteiten van wijk-
bewoners samen, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Heel
gezond, zeker in coronatijd. Maar misschien heb je het al opge-
merkt; sinds kort wordt er op woensdagavond en zaterdagoch-
tend bij het Pieter Zeemanpark gebootcampt!

Madelon Donders, bewoonster aan de Paardskerkhofweg, is
leefstijlcoach en gewichtsconsulente. Daarnaast is ze gestart
met het geven van bootcamplessen in Boschveld. De lessen
worden gegeven op het schoolplein van BBS Boschveld, waar
ook gebruik wordt gemaakt van de trappen en speeltoestellen.
Madelon neemt zelf allerlei trainingsbenodigdheden mee, de va-
riatie aan oefeningen is groot. De groepsgrootte is maximaal 8
personen. Iedereen kan meedoen, ongeacht het niveau van
kracht of conditie. Je bepaalt zelf hoever je kunt en wilt gaan.

En niet onbelangrijk, het is ook heel gezellig om zo samen te
trainen en je leert andere bewoners uit de wijk kennen. 
De lessen zijn op woensdagavond en zaterdagochtend. Bij inte-
resse zie www.dondersfit.nl/bootcamp en natuurlijk kun je ook
contact opnemen met Madelon via email bootcamp@dondersfit.nl of telefonisch via 06 - 2956 2624. !

Tekst: Janneke Hermans
Foto: Madelon Donders

Wijkagent Tomas Sluiter

Bootcampen in eigen buurt
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                                   Kijk je even MEE?
Een oorlogsvluchteling die met angsten en nachtmerries over
de oorlog in Nederland kwam. Een mevrouw die recentelijk in
een rolstoel is beland na een herseninfarct. Een jongedame
met extreme angsten en fobieën die na haar studie vastliep
omdat haar klachten verergerden en ze zo niet verder kon met
leren en werken. Een mevrouw met extreem sombere stem-
mingen die daardoor moeite had met haar weg vinden in het
dagelijks leven. Een mevrouw die na een val op haar hoofd
door hersenschade het overzicht niet meer had in haar financi-
en en administratie. Een man die vanwege zijn moeilijk lerend-
heid moeite heeft met veranderingen op zijn werk en vastloopt
op meerdere levensgebieden zoals zijn financiën en op sociaal
vlak. Een echtpaar dat een kindje met een beperking heeft
waardoor er veel tijd naar de zorg voor het kind gaat. Een jon-
gen met ADHD en/of autisme die vastloopt nu hij op zichzelf
woont.  
De mensen die wij zien zijn allemaal verschillend, ontzettend
divers, maar vooral uniek. Eén ding hebben ze echter allemaal
gemeen met elkaar. Zij hebben (tijdelijk) een (on)zichtbare be-
perking die hen ervan weerhoudt om volledig mee te kunnen
doen in onze maatschappij. 

Daar zijn we weer
Vorig jaar stonden we al eerder in de Buurtkrant, samen met
onze voorgangers. Wij zijn Silvia Louwers en Antwan de Bodt
en samen werken wij vanuit onze organisatie MEE in Buurt-
team Boschveld - Deuteren - Paleiskwartier.
Onze missie? Meedoen mogelijk maken voor iedereen onge-
acht leeftijd, afkomst of beperking. Als cliëntondersteuner van
MEE zijn we in het Buurtteam actief en zichtbaar in de wijk. We
ondersteunen mensen uit Boschveld, Deuteren en Paleiskwar-
tier met een (soms niet zichtbare) beperking. Het woord beper-
king bedoelen we dan in de breedste zin van het woord zoals
hierboven kenbaar wordt gemaakt. We ondersteunen mensen
door middel van één-op-één gesprekken, we voorzien mensen
van advies en ondersteunen bij het vinden van de juiste en
passende zorg. Daarnaast kijken we samen met mensen naar
hun netwerk, wie heb je om je heen die jou kan ondersteunen
wanneer wij afsluiten? Zo zorgen we dat mensen volop mee
kunnen doen in de maatschappij, maar ook mee kunnen blij-
ven doen.

Soms hebben mensen ook blijvend zorg of ondersteuning no-
dig om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Vanuit
MEE kijken we samen met die persoon wat er nodig is en ma-
ken we een plan om dat te realiseren. Wij bieden zelf kortdu-
rende ondersteuning, maar blijven vaak in beeld tot een vaste
zorgaanbieder/ ondersteuner het over kan nemen. We zijn
daarmee dus ook een soort van gids in 'zorgland'. 
Wij kunnen op allerlei manieren uitleggen wat we doen, maar
de warme woorden die onze (oud) cliënten ons hebben toege-
stuurd voor dit artikel vertellen u nog veel meer! 

Bent u benieuwd wat MEE of het Buurtteam voor u kan doen? 
Bel eens naar Koo (073 - 206 8888) of vraag naar ons op het
Wijkplein in de BBS Boschveld. 
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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 tus-
sen 10.00 en 12.00. 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

Hoe heeft MEE jou kunnen helpen?

Via het wijkteam zijn wij bij MEE terecht gekomen. Wat fijn
om mensen te ontmoeten die je kunnen helpen bij proble-
men waarvan je niet weet bij wie je terecht kan. Korte lijn-
tjes naar instanties die je verder kunnen helpen en hele fij-
ne gesprekken. Zo komen er oplossingen en wordt er met
je meegekeken. Kortom dankbaar dat MEE en de cliënton-
dersteuner die wij troffen, bestaan!

Silvia en Antwan de Mee collega's in het Buurtteam

Tekst en foto: Silvia Louwers &
Antwan de Bodt
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Respect voor historie

Toen ik laatst door de Edisonstraat liep langs de nieuwe ecolo-
gische woningen van Bewust Wonen Werken Boschveld
(BWWB) moest ik in gedachten even terugdenken aan wat hier
voorheen heeft gestaan. Dat kwam vooral door de twee reliëfs
die daar op pallets voor hun gezamenlijke ruimte liggen.

Vroeger stonden daar van oorsprong schoolgebouwen, waar-
van in één gebouw de H. Clemens Jongensschool met daar-
van gescheiden de H. Gerardus Majella Meisjesschool. Beide
hadden een eigen ingang en de speelplaats was gescheiden
middels een hekwerk.

Boven de ingangen hingen reliëfs gemaakt door Marius de
Leeuw; twee strakke, gekleurde, figuratieve graffito's bestaan-
de uit lichtgrijze, bruinrode en antracietgrijze cementlagen met
afbeeldingen van de H. Clemens Maria Hofbauer en de H. Ge-
rardus Majella. Eentje heeft een mooie plek gevonden in de
foyer van de Brede Bossche School aan de Zernikestraat. De
andere is gesneuveld tijdens de sloop van het gebouw in 2013.

Tussen het ge-
bouw van de lage-
re meisjes- en
jongensschool en
de Parallelweg lag
nog een school.
Als ik het goed
heb de Hertog
Jan Mulo. Uit de
zijgevels van deze
school komen de
beide reliëfs die,
na een periode op
de gemeentewerf
opgeslagen te
zijn, nu voor het
BWWB complex
liggen.

Misschien weet
een echte Bosch-
velder, die mis-
schien op deze
school gezeten
heeft, nog wie
deze reliëfs heeft
gemaakt . Wat ze
voorstellen en
waarom ze in de
zijgevel van deze
school hebben
gezeten. 

Wat ik jammer vind is dat
deze reliëfs niet op een
mooie sokkel zijn geplaatst.
Helaas komen ze nu niet
goed tot hun recht. Mis-
schien is het een optie om
een aanvraag te doen bij
het Wijk- en Dorpsbudget
om de kosten te financieren
voor twee mooie sokkels op
maat. Wie weet kan voor
het maken ervan wel de
hulp ingeroepen worden
van het Boschveld Ambacht
Centrum.  !
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Wat jij voor mij hebt gedaan?

Je luisterde naar me zonder te oordelen toen ik in een hele
donkere periode zat. Je hielp me naar de juiste zorg, terug
naar mijn psychiater. En je hielp me om weer de dingen te
kunnen doen die ik leuk vind en om overzicht te krijgen.
Door mijn klachten zag ik niemand meer en zag het leven
er donker uit, nu kom ik overal weer en heb ik plezier in de
dingen die ik doe. Gewoon door te luisteren, niet te oorde-
len en door mij te adviseren en te begrijpen. Dankjewel
voor alles!

Wat betekent ondersteuning van MEE voor jou?

Voor mij betekent het dat MEE persoonlijk uitzoekt hoe ze
je het beste zorg en  zelfvertrouwen kunnen geven en je
leren hoe je op jouw  eigen  manier met dingen om kunt
gaan zodat je zelfvertrouwen krijgt.

Wat betekent MEE in een wijk als Boschveld?

Dat betekent ondersteuning aan die mensen die het even
nodig hebben. Zo kort als kan, maar zo lang als dat nodig
is. Dat is nogal een ondersteuning. Laagdrempelig. Echt
zo weinig mogelijk administratie. Geen gedoe over uitge-
breide rapportage. Dat kost En geld En tijd En privacy. 
En alle onderwerpen kunnen aan bod komen, die bij die
persoon passen. Met respect wordt er geluisterd, advies
gegeven, ondersteund.

Veel plezier met je artikel & warme groet

Hoe ziet de hulpverlening van MEE er uit?

De hulpverlening die mijn zoon en ik sinds afgelopen na-
jaar krijgen vanuit MEE is ontzettend goed. De cliëntonder-
steuner is heel erg betrokken, empathisch en respectvol. 
Samen met ons zoekt ze naar manieren waarop ze ons het
beste kan helpen, maakt niet uit op welk vlak. Ook scha-
kelt ze uit zichzelf collega's in om ons te ondersteunen zo-
dat we op elk gebied goed geholpen kunnen worden. Ook
de tweede medewerker van MEE, die we gesproken heb-
ben, nam alle tijd voor ons. 
Onze cliëntondersteuner is een ontzettend lief, geduldig,
meelevend, meevoelend persoon met wie je al snel een
oprechte respectvolle vertrouwensband krijgt.
Wij zijn ontzettend blij en tevreden met haar!
Dank je wel stichting MEE!

Tekst: Wim Smeets
Foto's Antwan de Bodt 

!
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Wijkgericht
Van harte welkom!
Geen idee hoe de coronaregels zijn als deze nieuwsbrief verschijnt. Hoe dan ook: de medewerkers en vrijwilligers die 
actief zijn in BBS Boschveld hopen dat ze wijkbewoners snel weer welkom mogen heten. De stille coronatijd is door 
diverse mensen gebruikt om na te denken over de toekomst van de BBS. “Het moet nog meer het huis van heel 
Boschveld worden.” Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Vlek 21 weer stap verder
Het heeft zin om te reageren op plannen. Dat blijkt uit de licht gewijzigde plannen voor de flats in Vlek 21 en het 
openbaar gebied daaromheen.

De oorspronkelijke plannen zijn ruim een jaar geleden 
gepresenteerd aan bewoners en dat leidde toen tot 
overwegend positieve reacties. Wel waren er nog wat 
verbetervoorstellen. Zo vroeg de wijkraad of er ook 
appartementen kunnen komen met drie slaapkamers, 
geschikt voor gezinnen. 

Eengezinswoningen
Uit een studie van BrabantWonen blijkt dat er maximaal 
zes van deze appartementen gerealiseerd kunnen worden. 
Hoeveel het er straks gaan worden moet nog nader 
besproken worden. Daarnaast worden er op de plek waar 
nu nog een oude cafetaria staat vier eengezinswoningen 
gebouwd. Omdat de huidige woningen nog deels be-
woond zijn en gebruikt worden als projectwoningen van 
BrabantWonen, volgt de bouw hiervan in één van de 

vervolgfases.
Verder bedacht de wijkraad om minder parkeerplaatsen 
aan te leggen en meer groen. De gemeente hoorde het 
idee instemmend aan. In het plan wordt een aantal 
geplande parkeerplaatsen voorlopig ingericht als groen. 
Pas als het echt nodig is, worden deze plaatsen alsnog 
aangelegd. De bouwhoogtes en de plek van de nieuwe 
appartementen zijn niet veranderd ten opzichte van het 
plan van een jaar geleden.

Vleermuizen
De gemeente heeft verder gezorgd voor de noodzakelijke 
vergunningen, nodig voor de sloop van de flats en de 
bouw van de eerste twee nieuwe appartementen. De inkt 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, mei 2021
Editie Buurtkrant Boschveld

Zo komen de nieuwe flats eruit te zien.

Vervolg op volgende pagina.
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van de sloopvergunning was bij wijze van spreken nog nat 
toen de aannemer met het verwijderen van asbest aan de 
gang ging en daarna met de sloop begon.
Ondanks die voortvarendheid moest de aannemer al snel 
even een adempauze nemen. Er was extra onderzoek 
nodig om te bezien of er geen (beschermde) vleermuizen 
in de flats zaten. Onlangs werd bekend dat dit niet het 
geval is. De aannemer kon de sloophamers weer uit zijn 
gereedschapskist halen. De sloopwerkzaamheden zijn op 
17 mei weer begonnen. Overigens gebeurt die sloop 
verantwoord: veel materialen krijgen een tweede leven.

Nieuwbouw
Als de sloop van de eerste twee flats klaar is, volgt onder-
zoek naar hoe het met de bodem is gesteld. Afhankelijk 
van de uitkomsten van dat onderzoek begint de nieuw-
bouw waarschijnlijk aan het einde van dit jaar. 

Anders dan oorspronkelijk bedacht worden de flats niet 
één voor één gesloopt, maar per twee. Dat gebeurt zo 
omdat de eerste nieuwe flat niet precies op de plek van de 
tweede sloopflat komt. Verder is er een stukje grond nodig 
voor de tweede sloopflat. Dat geldt straks ook voor de 
andere flats. 

Verhuizing
De plannen met betrekking tot de verhuizing van flatbe-
woners zijn ook gewijzigd. Flats 3 en 4 worden pas 
gesloopt als flat 1 en 2 klaar zijn. Dat is plezierig, want een 

deel van de oorspronkelijke bewoners van de sloopwonin-
gen kan dan ‘gelijk oversteken’. De bewoners worden 
hierover nog nader geïnformeerd door BrabantWonen. 
Een aantal van deze bewoners hebben al aangegeven te 
willen verhuizen naar het appartementencomplex dat nu 
gebouwd wordt op de plaats van de oude basisschool. 

De bouw van flats 1 en 2 is georganiseerd. Dat geldt nog 
niet voor de rest van Vlek 21. Daar is een nieuwe bestem-
mingsplan voor nodig. In dat plan wordt niet alleen 
geregeld waar de nieuwe flats komen en hoe hoog ze 
worden, maar ook wat de functie wordt van de aangren-
zende openbare ruimte. Daarbij kan worden gedacht aan 
groen, waterberging en verkeer en dergelijke.

Het bestemmingsplan wordt nog voor de zomervakantie 
gepresenteerd. Bewoners krijgen dan de kans erop te 
reageren. Daarna is de gemeenteraad aan de beurt. Zo 
zorgen we ervoor dat de volgende flats kunnen worden 
gebouwd.

Overlast
Sloop en nieuwbouw zijn ingrijpende operaties. 
Aannemers proberen met man en macht overlast te 
voorkomen, maar enige hinder zal er vast zijn. Een ander 
punt van zorg is de overlast die werkzaamheden aantrek-
ken. Daarbij kan worden gedacht aan illegale afvaldum-
pingen en andere vormen van vervuiling. Als daarvan 
sprake is: spreek elkaar aan en meld het bij de gemeente.

Van Vlek 21 naar Vlek 3
Nogal wat bewoners van de te slopen flats van Vlek 21 hebben zich ingeschreven voor een appartement in Vlek 3.

Vlek 3, het bouwplan op het terrein van de voormalige 
basisschool, is naar verwachting eind dit jaar klaar. De 
twaalf huizen (grondgebonden woningen in het jargon 
van bouwers en makelaars) zijn al lang verkocht, maar 
BrabantWonen heeft de 32 appartementen nog niet 
verhuurd. 

22 huishoudens van de te slopen flats hebben zich al 
gemeld voor de appartementen. Of zij inderdaad verhui-
zen naar die locatie is nog niet zeker. Nogal wat bewoners 
wedden op meerdere paarden. Zo zijn er die zich ook 
inschreven voor de eerste nieuwe flat in Vlek 21. Ook 
kunnen ze gebruikmaken van de zogeheten sloopurgentie. 
Die wordt per flat afgegeven en zorgt voor voorrang bij 
een flatwoning, appartement of huis elders in de stad.

Vervolg vorige pagina.
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De fiets als bindmiddel
De fietslessen in Boschveld worden dankzij een bijdrage uit het wijkbudget nog beter dan ze al waren. En het gaat al zo 
goed met de fietswerkplaats.

Probeer op woensdagochtend Ahmad Naim Motlagh maar 
eens te interviewen. Niet te doen. “Sorry, een klant. Die 
moet ik even te woord staan.” Even later laat Ahmad een 
tiener zien hoe je een wiel van de fiets losmaakt. “Kijk, nu 
is ie los en kun je heel gemakkelijk er een nieuwe band 
opleggen. Dat gaan we samen doen.”

Zoete inval
Zoals het vandaag gaat, zo gaat het altijd. De fietswerk-
plaats op het pleintje achter de Kelvinstraat is een zoete 
inval. Buurtbewoners bieden hun fiets ter reparatie aan, 
informeren naar de mogelijkheden van fietslessen of 
brengen helemaal gratis oude fietsen of fietsonderdelen. 
“Jullie kunnen er vast nog wat mee, toch?”
Vijftien jaar geleden namen wijkbewoners Ton Joore, 
Marieke Smeets, Willem van Engelen en Ahmad het 
initiatief tot de fietswerkplaats en dat was een schot in de 
roos, vertelt Janneke Franke. Zij is als verbinder-coach 
betrokken bij Copernikkel en daarmee bij de werkplaats, 
want die hoort bij dit buurtinitiatief. “De oprichters 
hebben het van meet af aan goed opgezet en de succes-
formule is sindsdien eigenlijk niet veranderd.” Die formule 
houdt in dat buurtbewoners hier hun fietsen kunnen laten 
repareren, dat ze fietslessen kunnen volgen en dat ze bij 
het behalen van het fietsdiploma niet zelden gratis een 
rijwiel krijgen. 

Babbeltje
Maar dat is maar een deel van het verhaal. Ahmad, de 
enige betaalde kracht van de werkplaats, vertelt: “Het 
draait hier niet alleen om fietsen, maar ook om het 
versterken van contacten tussen buurtbewoners. Wie hier 

komt, krijgt koffie of thee aangeboden en maakt een 
babbeltje. Zo leren mensen elkaar kennen. Dat is vooral 
fijn voor nieuwkomers, mensen uit andere landen die vaak 
weinig contacten hebben.” Juist die mensen zijn vaak 
minder bedreven in het fietsen en melden zich aan voor 
fietslessen.
Dankzij een bijdrage uit het wijk- en dorpsbudget krijgt de 
werkplaats imitatie-verkeersborden die voor de lessen 
worden gebruikt. Ook komen er pylonen om routes uit te 
zetten. En dan is er ook nog geld beschikbaar gesteld voor 
een partytent. 

Kop koffie
En weer wordt het gesprek onderbroken. Een man komt 
binnen met een fiets. “Van een dame hier in de buurt. Ze 
doet er niks meer mee.” Ahmad zegt dankjewel en biedt 
koffie aan. En daar is alweer de volgende bezoeker. “Ik 
kom hier regelmatig”, vertelt hij. “Het begon toen ik van 
een hele berg fietsonderdelen af wilde en hoorde van deze 
werkplaats. Sindsdien wandel ik zo nu en dan binnen voor 
een kop koffie.”

Ahmad hoort het niet, want hij is weer met de fiets van de 
jongeman in de weer. Hij neemt uitgebreid de tijd zijn 
kennis over te brengen. Want ook dat hoort bij de fietsen-
werkplaats: als het even kan, worden rijwielen opgeknapt 
samen met de eigenaren. “Door al die contacten komen er 
mooie dingen tot stand”, weet hij. Janneke: “In het begin 
was er hier wel eens gedoe over dat vrouwen niet zouden 
mogen fietsen. Dat is verleden tijd. Kwestie van in gesprek 
gaan en de tijd nemen voor mensen. Ahmad is daar 
ontzettend goed in.”

Ahmad Naim Motlagh aan het werk in de fietswerkplaats.
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BBS na corona
Twintig jaren zijn er verstreken sinds de eerste brede Bossche school werd geopend. Huub Corssmit is sinds eind vorig 
jaar leidinggevende van de wijkmanagers en is daarnaast verantwoordelijk voor alle BBS-en. Hij stelt vast dat corona de 
gelegenheid bood tot bezinning.

“Al snel ging het in de BBS over de tijd na corona. Over 
hoe fijn het is als we wijkbewoners weer ongehinderd 
welkom mogen heten. Als je daarover praat, gaat het al 
snel over de vraag of we die heropening kunnen aangrij-
pen om accenten te verleggen, om te bezien hoe we voort 
kunnen bouwen op wat al die vrijwilligers en beroeps-
krachten de afgelopen jaren hebben neergezet.”

Wisselwerking 
“Het was een gouden vondst om scholen in gebouwen 
onder te brengen waar allerlei buurtactiviteiten onderdak 
hebben. Het zorgt voor een wisselwerking. Tegelijkertijd 
moeten we vaststellen dat het hier en daar wat minder 
succesvol uitpakte dan ooit gehoopt en verwacht.”

De BBS heeft volgens wijkmanager Riekje Bosch “als 
gebouw een wat afstandelijke uitstraling in vergelijking 
met bijvoorbeeld wijkonderneming De Copernikkel”. 
Volgens Huub komt het omdat de gemeente nu eenmaal 
een formele overheid is en dat informele gezelligheid het 
dan nogal snel aflegt tegen verordeningen, regels en 
normen. “Neem de Wereldkeuken. Zo’n initiatief moet 
vooral in de pioniersfase niet worden belast met allerlei 
regeltjes, daarmee haal je de spirit eruit. Maar als de 
dames gebruik willen maken van de keuken in de BBS, dan 
zijn we als overheid verplicht om strenge bepalingen over 
hygiëne te handhaven, ook als die vergezocht lijken.”

Riekje knikt. “Een BBS moet een open en uitnodigende 

plek zijn waar bewoners graag komen om elkaar te 
ontmoeten en iets voor de buurt te betekenen. Aan onze 
beheerders ligt het niet. Die zijn er gastvrij. Maar er valt 
ondanks dat in de uitstraling van de BBS nog wat te 
winnen.”

Wroeten
Voor Liesbeth van Malsen, lid van het bestuur van de 
wijkraad, is het herkenbaar. Ook zij heeft een voorbeeld. 
“Kinderen zijn met vrijwilligers aan het wroeten in de 
Boschveldtuin. Het begint te gieten. Snel even schuilen in 
de BBS. Daar aangekomen worden ze ontvangen met 
kritische blikken: de kinderschoenen zitten vol met 
modder.” Liesbeth vindt dat de gemeente en haar mede-
werkers op de BBS vooral “niet al te moeilijk” moeten 
doen. “Maak het gezellig, dat poetsen komt later wel.”

Verder hoopt Liesbeth dat er meer zogeheten ‘beweegacti-
viteiten’ komen. “Betaalbaar voor iedereen. Het is wat mij 
betreft raar dat mensen met een smalle beurs aanvragen 
moeten doen om korting te krijgen. Waarom dat geld niet 
gewoon aan de organisatoren geven, zodat de activiteiten 
goedkoper zijn. Scheelt een hoop rompslomp en zorgt 
voor veel bezoekers in de BBS.”

Koffie klaar
Lindsey Rundberg werkt op de BBS. Ze wijst er in navolging 
van Riekje op dat juist een gemeentelijke organisatie zich 
aan regels moet houden. “Tijdens de coronacrisis zijn we 

Liesbeth van Malsen: “Maak het gezellig”. 
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daar helaas enorm mee geconfronteerd. Terwijl in de 
samenleving mensen het soms wat minder nauw begon-
nen te nemen, moesten en moeten wij hier streng blijven. 
Het verklaart waarom we al lange tijd alleen op afspraak 
open zijn.”

Lindsey mist het spontaan binnenlopen van buurtbewo-
ners. “Want voor corona gebeurde dat wel degelijk. Vooral 
moeders die hun kinderen naar school brengen, bleven 
daarna vaak hangen om met elkaar gezellig te kletsen. Ik 

ervaar het echt als een enorm gemis. Al diverse keren 
dachten we dat er een versoepeling zou komen en steeds 
weer werden we teleurgesteld. Het is niet anders.”

Maar ze geeft de moed niet op. “Ik heb nu mijn blik 
gericht op september, het begin van het nieuwe schooljaar. 
Ik hoop van harte dat tegen die tijd alles weer is zoals het 
hier ooit was. Dat de deur open staat en mensen zonder 
afspraak binnen wandelen. En dat de koffie dan klaar 
staat.”

Lindsey Rundberg: “We missen de wijkbewoners”

Nu nog makkelijker 
melden
via de
BuitenBeter App!

MELDPUNT:
Schoon, Heel en Veilig
s-Hertogenbosch.nl - (073) 615 55 55
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Boschveld kan veiliger
Bewoners, gemeente en diverse organisaties werken samen aan een veiliger Boschveld. 

Een verslag van een online bijeenkomst over veiligheid in 
West kan in deze nieuwsbrief helaas niet worden opgeno-
men – de bijeenkomst is gehouden toen dit blad werd 
gedrukt. Maar we kunnen wel vertellen hoe het met de 
veiligheid is gesteld.

Goed en slecht nieuws
Het beeld is genuanceerd. Dat betekent dat er zowel goed 
als slecht nieuws is. Het is positief dat er in West, waar 
Boschveld een onderdeel van is, weinig woning- en 
auto-inbraken voorkomen en dat er ook niet veel fietsen 
worden gestolen. Tenminste, in vergelijking met de rest 
van ’s-Hertogenbosch. Hetzelfde kan worden gezegd over 
bedreigingen, mishandelingen en overlast door verwarde 
of verslaafde mensen. Het slechte nieuws: er is in 
Boschveld sprake van parkeerproblemen en verloedering. 
Bij dat laatste kan worden gedacht aan illegaal gedumpt 
afval en hondenpoep. 

We weten dit allemaal dankzij een rapport dat de ge-
meente maakte. De informatie is onder meer afkomstig 
van enquêtes onder bewoners en ondernemers. Ook is 
gebruikgemaakt van gegevens van de politie. Bij de politie 
heeft John van Hoppen een coördinerende functie namens 
alle wijkagenten in West, waaronder Tomas Sluiter. Tomas 
is sinds kort de wijkagent voor Boschveld en De 
Rietvelden.

Chillende jongeren
John vindt dat er nog een hoop te verbeteren is, maar dat 
het goed is om ook oog te hebben voor wat er al is 
bereikt. “Neem de overlast door jongeren. Die is sterk 
verminderd en dat is te danken aan de inzet van buurtbe-
woners, jongerenwerk en politie. Hier en daar is er vooral 

in de zomer nog overlast en aandacht blijft dus nodig. 
Tegelijkertijd wordt zo nu en dan overlast gemeld, terwijl 
het in werkelijk gaat over chillende jongeren. Soms zien 
dingen er bedreigender uit dan ze zijn.”

Hoe hard de politie ook zijn best doet, de agenten kunnen 
het niet alleen. “Het bevorderen van veiligheid is een taak 
van ons allemaal. Dus de volgende keer dat iemand op een 
verjaardagsfeestje klaagt over een boete voor te hard 
rijden… Zeg op dat moment eens dat het inderdaad zuur 
geld is én dat hardrijden ondertussen ook best onwenselijk 
is.”

On the move
Bewoners kunnen zich in de toekomst ook beter laten 
informeren over de veiligheid in de buurt. Er bestaan bij de 
gemeente en het onderwijs plannen om samen een plek 
op het internet te bouwen, een zogeheten platform, waar 
bewoners, welzijnswerk, politie en gemeente elkaar 
digitaal treffen. Daar kunnen ze samen informatie delen, 
van gedachten wisselen over allerlei wijkzaken en mogelijk 
zelfs gezelligheid creëren met foto’s en filmpjes.

Het idee komt van het project ‘Wijkmakers on the move’ 
en dat is afkomstig van hogeschool Avans, Koning Willem I 
College en gemeente. Samen zoeken ze methoden om 
internet- en andere automatiseringstechnieken te gebrui-
ken om de leefbaarheid en veiligheid van de wijk te 
vergroten.

WhatsApp 
Behalve ‘On the move’ zijn er nog andere mogelijkheden. 
Wat gedacht van een WhatsApp-groep voor bewoners en 
politie? Daarmee kan mogelijk onraad snel worden gemeld. 

Jeannette fietst ’s nachts onbekommerd door de wijk.
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In andere delen van West bestaat het. Daar zijn het 
vrijwilligers van buurtpreventieteams die al wandelend 
door de buurt verdachte zaken direct doorgeven. 

Tot slot het relaas van zomaar-een-buurtbewoner. De 
redactie trof buurtbewoonster Jeannette bij het winkel-
centrum aan de Copernicuslaan. Zij vertelde hoe ze ooit 
een insluiper in haar woning had. Het was een akelige 

ervaring, maar het maakte Jeanette geen bangerik. 
“Vanwege corona kon het even niet, maar ik fiets in het 
algemeen onbekommerd om twee uur ’s nachts gewoon 
door de buurt hoor. Geen centje pijn. Bang? Is daar dan 
een reden voor?”  

Dit artikel is een bewerking van de special Veiligheid die 
onlangs door de gemeente is uitgegeven.

Hondenpoep 
ergernis nr. 1
Hondenpoep is voor veel wijkbewoners ergernis 
nummer 1. Het voorkomen van hinder en 
klachten is eenvoudig. 

Het is een kwestie van hondenpoep opruimen, 
honden aan de lijn houden en bovenal: honden 
weghouden van kinderspeelplaatsen. Dit laatste is 
vanzelfsprekend met uitzondering van geregi-
streerde hulphonden.

De gemeente helpt een handje met uitrenvelden, 
losloopgebieden, hondentoiletten, uitlaatroutes 
en loslooproutes. Deze voorzieningen zijn er ook 
in Boschveld.

Uitrenvelden zijn te vinden in de oksel van de 
Parallelweg en de Nelson Mandelalaan, bij de flat 
aan de Röntgenstraat en aan het Ernst Ruskaveld. 
Honden mogen hier los lopen en de gemeente 
ruimt de poep op. Daarnaast zijn er uitlaatroutes. 
Hier ruimt de gemeente de poep ook op, maar 
blijven honden aangelijnd. De routes zijn te 
vinden bij de flats van Vlek 21 en langs een deel 
van de Copernicuslaan.

Grasso onthult geheimen
De verbouwing van het rijksmonument Grasso is een feest. Al slopend werden herinneringen uit het rijke verleden 
onthuld. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe toekomst.

Dat hadden de bouwers in 1913 niet kunnen denken: 
dankzij zonnepanelen, geavanceerde installaties en andere 
nieuwerwetse vondsten is het rijksmonument volgend jaar 
bijna energieneutraal. Robert de Kleijn is namens verhuur-
der BIM community manager bij Grasso en vertelt er 
enthousiast over. “Erg mooi hoe het gebouw bijzonder 
ingrijpend wordt aangepast en dat ondanks dat de 
monumentale waarden behouden blijven. Wat zeg ik: ze 
worden zelfs versterkt. Zo gaan we gevelopeningen in ere 
herstellen.”

Sloopfeest
De werkzaamheden verlopen volgens planning. Bij het 
verschijnen van dit blad zit het sloopwerk er ongeveer op. 
Dat sloopfeest was zo nu en dan een operatie vol verras-
singen. “We kwamen al hakkend nogal wat namen en 
teksten tegen die in muren waren gekrast”, vertelt Robert. 

“De meesten dateren uit de Tweede Wereldoorlog. In die 
tijd zaten er onderduikers in de kelder van de fabriek.”
Nu de sloop er zo goed als op zit, begint de fase van 
vernieuwing. Vanzelfsprekend blijft het monumentale 
karakter behouden. Het neemt niet weg dat binnen zowat 
alles nieuw wordt. De werkzaamheden zijn naar verwach-
ting in het voorjaar van 2022 klaar. Vanaf dat moment is 
’s-Hertogenbosch een ICT Community rijker.

Inspiratie
Grasso is vanaf dat moment de plek waar ICT-ondernemers 
zich richten op waardevolle innovaties, slimme technologie 
en het delen van inspiratie. Robert: “We beginnen rond 
deze tijd met de verhuur, maar hebben al een flinke lijst 
van bedrijven en bedrijfjes die zich spontaan hebben 
gemeld.” Een aantal daarvan is nu te vinden in het 
naastgelegen Grenco-gebouw. 
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www.s-hertogenbosch.nl

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

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

’s-Hertogenbosch. 

‘Nieuwe entree voor de stad’
Met twee hoge woontorens wordt het EKP-terrein “een nieuwe entree van de stad”. Dat zei architect Arie van der Neut 
tijdens de online bijeenkomst voor omwonenden van dat gebied.

Op 22 april werden bewoners van Boschveld en andere 
belangstellenden door SDK Vastgoed geïnformeerd over 
het plan. 

Groen
‘Denk mee met EKP’ was de titel van, zoals SDK het 
noemde, de ‘online talkshow’. Ze hoorden van SDK-
ontwikkelingsmanager Mike van de Kar dat er inmiddels al 
heel wat is gebeurd. Zo heeft de gemeente besluiten 
genomen over de omvang en de functies van de gebou-
wen. Ook hield de gemeente een online bijeenkomst over 
de afwikkeling van het verkeer.

Van der Neut is van het Amsterdamse architectenbureau 
Studioninedots. Hij vertelde hoe bijzonder het stadsdeel is 
waar het EKP ligt. “Nergens anders in de stad gebeurt er 
zo veel als hier”, zei hij, verwijzend naar de langjarige 
vernieuwing van Boschveld, het Paleiskwartier en het 
EKP-terrein zelf. Zijn plan voorziet in forse gebouwen in 
combinatie met veel openbaar (wandel)gebied en groen. 
“De gebouwen zijn letterlijk de dragers van het groen.”

Plinten
Er was veel inbreng van kijkers. Dat was niet voor de vorm, 
zo bleek. “Ik ga er aandachtig naar kijken”, beloofde Van 
der Neut nadat hij allerlei reacties had ontvangen. Een 
ander voorbeeld zijn de plannen voor de zogeheten 
plinten, de winkel-, horeca- en maatschappelijke ruimtes 
op de begane grond van gebouwen. “Daar is extra 

aandacht voor gevraagd tijdens werksessies”, aldus Van de 
Kar. Daar deden onder meer bewoners van het 
Veemarktkwartier aan mee. Tijdens de bijeenkomst zelf 
regende het ook suggesties. Zo kwamen een broodjeszaak, 
sportschool, buurtwinkel en expositieruimte voorbij.  

Bijzonder is dat het gebied autovrij wordt. In een ‘mobili-
teitshub’ kunnen auto’s worden geparkeerd en kan 
worden overgestapt  op allerlei elektrische vormen van 
(deel-)vervoer. Rick Jansen, ook van SDK, vertelde dat met 
de realisatie van ‘de hub’ niet wordt gewacht tot het 
EKP-plan klaar is. “We willen nu al dat mensen en bedrij-
ven bekend raken met nieuwe vormen van vervoer en 
daarom komt er in de buurt van Grasso een tijdelijke hub.”

Uitdaging
In het verlengde daarvan komt er een proef voor bewoners 
van Boschveld om de auto een tijdje te parkeren op het 
EKP-terrein en gebruik te maken van elektrisch deelvervoer 
dat beschikbaar komt. “Het is de bedoeling dat mensen 
ervaren dat er in de buurt zo ruimte ontstaat en dat je 
daarmee van alles kunt doen. Zo kan er meer speelgele-
genheid komen”, vertelde Jansen. De proef wordt Mobility 
Challenge genoemd, mobiliteits-uitdaging.
Het blijft niet bij deze online bijeenkomst. Er komen nog 
werksessies over specifieke thema’s, zoals groen, spelen en 
inrichting Parallelweg. Voor meer informatie:  
www.ekp-denbosch.nl. 
Op deze site kan de talkshow worden teruggekeken.

Belangstellenden werden online geïnformeerd over de nieuwe inrichting van het EKP-terrein.
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Groen en Spelen
De lente laat zich van zijn groenere en war-
mere kant zien. De coronaregels worden iets
soepeler. Zo wordt het fijner voor jong en
oud in onze buurt om in de parken en op plei-
nen samen te spelen en elkaar te ontmoeten.

De werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad
doet op diverse plekken haar best om samen
met gemeente, instanties en vooral met bewo-
ners, goed voor het groen, de inrichting van de
openbare ruimte en speelplekken te zorgen. We
zijn nog steeds op zoek naar versterking. Dus
meld je aan via email: info@obboschveld als je
het leuk vindt, om je hier ook mee bezig te hou-
den!

Struikroven
Op initiatief van onze werkgroep is de eerste ‘of-
ficiële’ struikroofactie van Den Bosch in onze
wijk Boschveld gehouden! Op pagina 6 lees je
hier meer over. De struiken hebben het wel
zwaar met de verhuizing. Het is erg fijn dat er
dan buurtbewoners zijn die ze regelmatig water
willen geven, help ook een handje mee! En nu
ook maar hopen dat alle aandacht en enthou-
siasme over de actie de corporaties en gemeen-
te tot denken aanzet bij volgende sloopprojec-
ten, zodat ook daar planten vooraf 'gered' kunnen
worden en binnen de buurt kunnen verhuizen.

Tegelwippen
Wist je dat er in deze periode een serieus Nederlands Kampi-
oenschap Tegelwippen aan de gang is? Iedereen kan mee-
doen. Doel is om minder steen en meer groen in Nederland te
krijgen waardoor regenwater direct ter plekke in de bodem kan
komen in plaats van via een rioolstelsel afgevoerd. En we hel-
pen er de natuur ook een handje mee. Zie voor meer informa-

tie: https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/nktegelwippen. Doe
mee en geef je aantal gewipte tegels door op 
https://nk-tegelwippen.nl/

Bio bollenveldje
De werkgroep Groen en Spelen heeft, met instemming van de
gemeente, 1 van de 15 gratis biologische bollenveldjes van
Brabant aangevraagd bij Velt (Vereniging voor Ecologisch Le-
ven en Tuinieren) en de Provincie Noord-Brabant. En dat is ge-

lukt! Komende maanden krijgen bewoners van onze wijk tips
en ondersteuning bij de voorbereiding en aanleg van dit kleur-
rijke en duurzame veldje. We gaan dit op een grasveld aan de
Copernicuslaan doen en willen het misschien in de vorm van
letters gaan poten bijvoorbeeld BOSCHVELT. Zo kunnen we
iedereen laten zien dat wij gaan voor biologisch: mooi én ge-
zond voor bodem en insecten. De verwachting is dat half sep-
tember de bio bloembollen worden geleverd. Die kunnen we
dan samen met jullie als buurtbewoners gaan planten. De aan-
kondiging met precieze datum en tijd komt onder andere in de
Buurtkrant te staan. 

Pieter Zeeman park
In het nieuwe park in het Groene Hart van Boschveld is sinds
dit voorjaar onder andere een waterspeelplaats gekomen. Met
de handpomp pomp je daar grondwater op en dat is geen
drinkwater! Let er op als je (klein)kinderen er spelen dat ze
het dus niet gaan opdrinken.

Westerpark
In het deel van het Westerpark
bij de Concordialaan is dit voor-
jaar opeens de gladde en ver-
zakte houten vlonder rond de
grote boom in het midden verwij-
derd. De betreffende dienst van
de gemeente was alleen helaas
vergeten dat aan de buurt te
melden en heeft dat achteraf ge-
daan. Nu liggen er tijdelijke be-
tonplaten, maar er komt nog een
klinkerpad en gras.
Op de twee grasvelden in de
Concordialaan is onlangs nieuw
gras gezaaid. Daardoor mag je
er voorlopig even niet op lopen,
zitten of spelen.
Ook denkt de gemeente na over
de vervanging van de bruggetjes
in het park omdat de levensduur
daarvan afloopt. Er vindt nog on-
derzoek plaats, er ligt nog geen
plan en het gaat dit jaar nog niet
gebeuren. Vanuit de straat heeft
men al wel wensen om te kun-
nen varen en schaatsen doorge-
geven. De gemeente vindt het
fijn als bewoners meedenken.
Wordt vervolgd!  !

Dit bruggetje wordt mogelijk vervangen. In de achtergrond het betonnen pad 

Zo kan een bollenveldje er uitzien (Oude Vlijmenseweg)

info@obboschveld.nlTekst: Nicole Pakker
Foto: Robbert Schrover, Nicole Pakker
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Foto's: Diede van der Loo, Jaap Sonnevijlle, NL Doet

Op en top Lente!
Hebben jullie ook zo genoten van de bloesem in de bomen van
de Boschveldtuin? Ik denk dat bij het uitkomen van deze Buurt-
krant de laatste bloesem uitgebloeid is en de bomen langzaam
volgroeien met blad en vruchtknoppen. De eerste boom is altijd
een feest en in de Boschveldtuin is die eer altijd aan de aman-
delboom en de abrikoos. Daarna komen de pruimen en perzik.
Onze kersen- en perenbomen volgen in de polonaise en de
kweepeer en appel sluiten het bloeiseizoen af. We verzorgen
de bomen altijd met aandacht in de hoop dat ze ons veel
vruchten brengen. 
We proberen er ieder jaar jam, chutney of andere producten
van te maken die we kunnen delen met anderen, maar er zijn
ook veel mensen in de buurt die denken dat de Boschveldtuin
een pluktuin is waar je je wekelijkse fruitboodschappen kunt
doen. Dat doet geen recht aan al het werk dat de vrijwilligers in
de tuin doen. Binnen de Boschveldtuin is de afspraak: wie
meehelpt, oogst mee. Wil jij dus smikkelen van al het lekkers
wat de tuin te bieden heeft, meld je dan aan als tuinier en help
mee om de ‘groene oase van Boschveld’ groen en bloeiend te
houden. Dat dan in ruil voor wat lekkers uit deze stadsnatuur!
Aardbei piramide
En lekkers gaat er komen! De afgelopen weken werd er ge-
zaagd, gemeten, gespit, gelakt én geplant: er is een heuse
aardbei piramide verrezen in de Boschveldtuin. Tuinier Jaap
was verantwoordelijk voor het ontwerp en uitvoering en heeft
hem met behulp van andere tuiniers afgewerkt én een mooi
plekje gegeven. Jaap: "Afgelopen najaar hebben we al een
eenvoudige piramide gemaakt en in gebruik genomen. Vorige
week is – na wat puzzelen met het hout – de echte piramide
gereed gekomen. Er staan plantjes in die we in de Boschveld-
tuin verzameld hebben en vier andere soorten. Rondom deze
piramide leggen we nog vier kruidenbakjes aan. Nu maar
wachten op de eerste aardbei!"

Overige activiteiten
Er komen ook langzaam weer wat activiteiten van de
grond. In april is de Tuinklup weer opgestart: iedere eerste
woensdag van de maand wordt er een activiteit georgani-
seerd. Kijk maar eens even op de website van de Bosch-
veldtuin: www.boschveldtuin.nl/tuinklup voor het program-
ma van juni. In april hebben we kweekbakken getimmerd
en in mei bevrijdingsvlaggen geknutseld. Een filmpje daar-
van vind je ook terug op de website.
Een volgende (volwassen) activiteit is het jaarlijks terugke-
rende NL Doet van het Oranje Fonds, dit jaar op 29 mei
van 10.00 tot 12.30 uur. Tijdens deze dag hopen we wat
extra handjes uit de wijk te krijgen voor wat grondklussen
zoals het opknappen van de perken en willen we verder
aan de slag met het vervangen van verouderde bakken.
Wil je meehelpen? Meld je dan
even aan via email
info@boschveldtuin.nl. Wij zor-
gen voor versnaperingen en
een vers gemaakt soepje als
afsluiter. 
Heb je zelf nog een idee om de
Boschveldtuin te verfraaien?
Laat het ons weten, dan kijken
we graag samen met je naar
de mogelijkheden tijdens  NL
Doet. !

Boschveldoverleg maandag 31 mei vervalt, noteer 19 juli 
Omdat we nog geen fysiek overleg kunnen hebben, gaat het
Boschveldoverleg van 31 mei niet door. Het volgende Bosch-
veldoverleg van maandag 19 juli zal een bijzondere editie zijn.
Noteer deze datum dus vast in uw agenda!
Tijdens het Boschveldoverleg van 22 maart heeft de nieuwe
wijkagent Tomas Sluiter zich voorgesteld. Tomas heeft de poli-
tiecijfers van 2020 kort toegelicht. Tomas wil echter vooral di-
rect van de bewoners horen wat er speelt en waar behoefte
aan is. Daarom kunt u hem mailen op tomas.sluiter@politie.nl.
Verder heeft de Wijkraad de uitslag van de enquête over be-

zoekersparkeren toegelicht: we krijgen van 09.00 tot 24.00 uur
betaald parkeren in heel Boschveld. Inmiddels hebben we be-
gin mei als bewoners een brief gekregen dat betaald parkeren
15 juni wordt ingevoerd. Het invoeren van bezoekersparkeren
zal nog iets langer duren om iedereen goed te kunnen voor-
lichten.
Wilt u voor het volgende Boschveldoverleg een uitnodiging ont-
vangen (en kreeg u die nog niet), dan kunt u zich via de websi-
te aanmelden (www.wijkraadboschveld.nl). !

Zelfgebouwde Aardbei piramide

Kinderen kunnen bij de Tuinklup kennis maken met de tuin
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Ligt de sloop door 
BrabantWonen stil?

In januari is firma
van Liempd gestart
met de sloop van
twee van de zeven
flats van Brabant-
Wonen langs de
Oude Vlijmenseweg.
Eerst is asbest ver-
wijderd, daarna zou
de rest volgen. Zo-
als u in het artikel in
Wijkgericht kan le-
zen heeft de sloop
stilgelegen, omdat de toezichthouder twijfelde of het onder-
zoek naar het voorkomen van vleermuizen goed was gedaan.
Sinds 18 mei is de sloop weer verder gegaan. Dit leidt tot eni-
ge vertraging van de uiteindelijke oplevering van de nieuw-
bouw. Momenteel zoekt BrabantWonen een geschikte aanne-
mer die de bouw gaat uitvoeren. 

Uit de andere vijf flats zijn inmiddels een groot aantal van de
vaste bewoners vertrokken óf ze staan op de lijst om met
voorrang naar de nieuwbouw bij het winkelcentrum te verhui-
zen aan het eind van dit jaar. Mogelijk leidt dit tot een ver-
snelling van de bouw van appartementencomplex 3 t/m 7. 
De Wijkraad Boschveld heeft dringend verzocht in die nieuw-
bouw ook een behoorlijk aantal vierkamerwoningen te reali-
seren voor gezinnen. Volgens de architect van BrabantWo-
nen is dit technisch mogelijk. We pleiten er daarom voor dit
ook echt uit te voeren. Zo komen er ook een aantal betaalba-
re appartementen voor gezinnen terug!  !

Bomen en droogte
Er zijn in de buurt de laatste tijd weer veel bomen geplant. Je
zou het niet zeggen als je naar het weer van dit voorjaar kijkt,
maar het wordt steeds heter en droger. Om die jonge bomen
een betere start te geven, kan de gemeente, afhankelijk van de
situatie en boomsoort, de komende zomer een aantal aanvul-
lende maatregelen treffen.
 
Vrijwel alle nieuwe bomen krijgen een laag van takjes en blad,
een zogenaamde mulchlaag, om de stamvoet. Door de stam-
voet te omringen met dit materiaal, kan er minder water uit de
grond verdampen en dat komt de boom ten goede.
Daarnaast kunnen we bepaalde boomsoorten sterk snoeien.
Door de hoeveelheid blad te verkleinen, verminderen we de
verdamping en daarmee de waterbehoefte. Handig tijdens een
droge zomer.
 
Als laatste kunnen we de kwast ter hand nemen. Sommige
boomsoorten hebben een dunne bast. Die kan door de hitte
losspringen, vooral onderaan de stam. Door de boom aan de
onderkant wit te schilderen, weerkaatst de hitte en blijft de bast
heel. De witte verf is hier speciaal voor gemaakt en verdwijnt
na een paar seizoenen vanzelf.
 
Schrik dus niet als u een wit geverfde, sterk gesnoeide boom
in een hoop compost ziet staan, het draagt allemaal bij aan
een groene en leefbare buurt.  !

Tekst: Jan Winter
Foto: ID Verde Bomendienst

Voorbeeld van boom met witgeschilderde stam

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Alfred Heeroma

Eén van de te slopen flats

Impressie Vlek 21   ©Buro Kade
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Wij willen schone lucht
Sinds 2 maanden geleden naar buiten kwam dat de asfaltcen-
trale van AsfaltNu aan de Veemarktkade teveel kankerverwek-
kende stoffen uitstoot, zijn verschillende inwoners ernstig be-
zorgd. Inmiddels is er een heuse actiegroep actief die ervoor
wil zorgen dat de overlast en de overschrijding van de normen
zo snel mogelijk stopt. 
Al enige jaren klagen bewoners uit Boschveld over ernstige
stankoverlast. Bij tijd en wijle trekt er een penetrante asfaltlucht
over de wijk. Na jaren van klagen verschijnt op 30 maart
jongstleden een artikel in het Brabants Dagblad. De kop luidt:
'Teveel benzeen uit asfaltcentrale.' In het artikel wordt gespro-
ken over een overschrijding van 200 tot 300% van de wettelijke
norm. 
Een grote groep bewoners is erg geschrokken van dit bericht
en begrijpt niet waarom de gemeente niet handhaaft. Op 12
april spreken enkele inwoners in tijdens de raadsvergadering
om hun zorgen kenbaar te maken. Er wordt een dringend be-
roep gedaan op de gemeenteraad om in te grijpen en het colle-
ge te dwingen om hier echt werk van te maken. Volksgezond-
heid van inwoners moet voorop staan. 

Motie
Gelukkig pakten diverse partijen de handschoen na 12 april
snel op en werd er een motie ingediend door CDA, D66,
GroenLinks en Bossche Groenen waarin het college wordt ge-
maand om per 1 juli te gaan handhaven. Inmiddels was binnen
een dag een heus actiecomité geformeerd. Deze groep heeft
naar aanleiding van de motie nog een brief gestuurd naar de
raad waarin verzocht werd eerder en strenger te gaan handha-
ven op de normen. Tijdens de commissievergadering van 20
april werd er stevig over de motie gedebatteerd. Wethouder
Geers reageerde meteen en gaf aan op korte termijn met de
bewoners is gesprek te gaan. 

Petitie
Om de druk op de politiek te vergroten werd op 21 april een
petitie gestart waarin de actiegroep 'Wij willen schone lucht'
vraagt om direct te gaan handhaven. Zij zijn namelijk van me-
ning dat een overtreding van de wet aangepakt moet worden
en niet gedoogd. Er is in drie weken tijd flink geflyerd in alle
omliggende wijken en posters geplakt door de stad. Op dins-
dagavond 18 mei, voorafgaand aan de raadsvergadering, werd
de petitie met 1160 handtekeningen aangeboden aan het Col-
lege van Burgemeester en Wethouders. 

Naftaleen
Op woensdag 28 april organiseerde de gemeente een online-
bijeenkomst voor specifieke bewoners en gebruikers die de
voorafgaande weken van zich hadden laten horen. De omge-
vingsdienst en GGD waren gevraagd uit te leggen wat een
overschrijding van benzeen uit de pijp op leefniveau tot gevolg
heeft. Er werd benadrukt dat grote zorgen niet nodig zijn, de
stof verdunt en vervliegt namelijk snel. Over de penetrante
geur die door inwoners als zeer belastend wordt ervaren, werd
geruststellend gezegd: "Geur hoeft niet schadelijk te zijn." Wel
is toegezegd dat er metingen worden gedaan om te bepalen
welke stoffen de geuroverlast veroorzaken. Wanneer de metin-
gen er zijn volgt nog een bewonersavond.
Zoals toegezegd stuurde de gemeente een brief naar inwoners
van alle omliggende wijken van de asfaltcentrale. Ook daarin
werden bewoners gerustgesteld en werd een website ge-
noemd waar alle stukken rondom dit onderwerp openbaar ge-
maakt zijn. Kijk daarvoor op: https://www.s-hertogenbosch.nl/
actueel/tijdelijke-paginas/asfaltcentrale 

Toch zijn de stukken op die website allesbehalve geruststel-
lend. In een meetrapport uit 2020 is terug te zien dat niet al-
leen de benzeennorm met ruim 300% wordt overschreden, ook
de norm van zogenaamde PAK's wordt fors overschreden. De
norm van deze stoffen werd in de meting tot 4000% boven de
norm vastgesteld. Eén van de PAK's die in grote mate werd
aangetroffen is naftaleen. Deze stof is naast benzeen mogelijk
ook kankerverwekkend en heeft een typische teer/ asfaltachti-
ge geur. Dat verklaart mede de stank en tevens ook de ge-
zondheidsklachten die vele bewoners van Boschveld ervaren. 
Uit de meest recente benzeenmeting van 24 april 2021 is ove-
rigens een waarde gemeten die 470% hoger was dan de norm.
Daar zijn de bewoners wederom flink van geschrokken.

En nu?
Inmiddels is er vanuit de actiegroep op 13 mei een bezwaar-
schrift gestuurd naar het College van Burgemeester en Wet-
houders. De gemeenteraad heeft hier een kopie van ontvan-
gen. In deze brief stelt de groep dat het verwacht dat de ge-
meente nu ingrijpt en serieus gaat kijken hoe zo snel mogelijk
aan de normen kan worden voldaan en de overlast stopt. 
Tijdens de raadsvergadering van 18 mei is uiteindelijk door de
raad een motie unaniem aangenomen. In de motie staat onder
andere dat de gemeente per 1 juli moet gaan handhaven en
AsfaltNu zich vanaf dan ook echt aan de norm moet gaan hou-
den. 
De wethouder beroept zich echter op het handhavingstraject
en zegt dat volgens de te lopen stappen stillegging of iets der-
gelijks op zo'n korte termijn niet aan de orde is, omdat de rech-
ter hen dan in het ongelijk zal stellen. Dat is een te groot finan-
cieel juridisch risico omdat de gemeente dan mogelijk een be-
hoorlijke claim voor zijn kiezen krijgt.1 De wethouder beloofde
wel dat hij parallel aan het handhavingstraject ook de minnelij-
ke weg bewandeld en middels informele gesprekken met ver-
tegenwoordigers van de asfaltcentrale wil gaan bekijken wat er
op korte termijn kan verbeteren.

De actiegroep beraadt zich momenteel op de volgende te stap-
pen die genomen moeten worden. Daarin worden zowel de ju-
ridische weg, als andere manieren om de druk op gemeente
en asfaltcentrale te verhogen, overwogen. 
Tot die tijd worden alle bewoners van omliggende wijken ge-
vraagd om bij geuroverlast van de asfaltcentrale melding te
maken bij de milieuklachtencentrale. Bel daarvoor naar:
073 – 681 28 21.  !
1: Noot redactie: De wethouder heeft ook aangegeven dat nu stilleggen AsfaltNu
mogelijk tot maanden vertraging leidt in het vinden van een oplossing. 

Ledenvergadering OBB op 21 juni
Na het corona-uitstel hebben we besloten de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van het Onafhankelijk Buurtplatform
Boschveld (OBB) te houden op maandag 21 juni om 18.30 uur.
We hopen dan elkaar weer echt te ontmoeten, zo nodig doen we
het buiten. De leden krijgen hiervan bericht. Fijn als u zich ook
aanmeldt als lid van de  bewonersvereniging OBB
(www.obboschveld.nl). Wilt u zelf een steentje bijdragen aan

onze mooie buurt, dan horen we het graag. We zoeken dringend
nog twee of drie nieuwe bestuursleden om – samen –  op te ko-
men voor wijkbewoners en leuke activiteiten te organiseren. De
verdeling van de vrijkomende taken, waaronder secretaris en
voorzitter, bespreken we in het bestuur. Als u belangstelling
heeft of meer wil weten, stuur dan een bericht met telefoonnum-
mer naar info@obboschveld.nl. We bellen dan terug.  !

Wethouder Geers (rechts) neemt 1160 handtekeningen van
bewoners in ontvangst 

Tekst: Marlies Germanus
Foto: Rudy Daverveld
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Buurtteam Boschveld heeft ook dit voorjaar huis aan huis
briefpakketjes aangeboden

Dit voorjaar hebben Buurtteamleden van Farent en MEE
weer huis-aan-huis in delen van Boschveld briefpakketjes
aangeboden aan bewoners. Ook nu zijn er nog corona-
maatregelen die ons beperken om bewoners te ontmoeten.
Nog steeds zijn veel collectieve activiteiten opgeschort en
zijn contacten vaak alleen maar één op één en op afspraak
mogelijk.
Vandaar dat we nieuwe briefpakketjes hebben samenge-
steld met informatie over het Buurtteam, Koo Wijkplein,
coronahulp initiatieven en iets leuks.

De eerste actie vond plaats op 6 en 8 april
in de grondgebonden (boven)woningen
van Zayaz en particulieren in de Edison-
straat – 's-Gravesandestraat – Celsius-
straat – van Musschenbroekstraat – Fah-
renheitstraat. In totaal is er bij 153 wonin-
gen aangebeld. Iets minder dan de helft
van de bewoners was thuis en nam het
briefpakketje zelf in ontvangst. Meer-
maals leverde dat ook leuke gesprekken
op waarbij we snel een antwoord konden
geven op vragen die gesteld werden. 

De tweede actie hielden we op 17 en 20
mei. Op 17 mei hebben we de grondge-
bonden nieuwbouwwoningen van Bra-
bantWonen (de twee carrés) aan de west-
kant van de Copernicuslaan bezocht. En
ook nog de gerenoveerde grondgebon-
den woningen van BrabantWonen aan de
Kamerlingh Onnesstraat – Buys Ballot-
weg – van Leeuwenhoekstraat – Ampè-
restraat. Dit betreft in zijn geheel zo'n 120
woningen. Ik denk dat toen ruim één der-
de van de bewoners de deur openden en
het briefpakketje in ontvangst namen. Op-
vallend was dat veel kinderen openden. 
Tijdens deze ronde kon ik een oudere
mevrouw verwijzen naar de Klussen-
dienst voor een schilderklus, die ze zelf

niet meer kon doen. Een andere mevrouw met wat vragen over
mantelzorgondersteuning kon ik direct in contact brengen met
Mirella, onze mantelzorgconsulent die deze dag met ons mee-
liep.  

Tenslotte hebben we op 20 mei de 26 bungalows bezocht aan
de Simon Stevinweg – Professor Keesomstraat – Buys Ballot-
weg. Ook hier hebben we een paar leuke gesprekken aan de
deur gehouden. Zo kon ik een mevrouw, die wat onder-
houdsproblemen met haar fiets had, attenderen op de Fiets-
werkplaats aan de Kelvinstraat, vlak bij haar om de hoek. Een
andere mevrouw dacht dat de Copernikkel nog steeds geslo-
ten was en vond het fijn om te horen dat ze weer binnen kon
lopen.
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Het Buurtteam op weg tijdens de eerste actie om
briefpakketjes aan bewoners uit te delen 

Veel enthousiasme bij het Buurtteam, zeker de leuke
gesprekken zorgen voor positiviteit 

Ook het bezoek aan de bungalows leverde het Buurtteam leuke gesprekken op
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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
   Zaterdag 29 mei

Tijd
10.00

Wat
NL-Doet

Waar
Boschveldtuin

Door Wie
Werkgroep

   Maandag 21 juni
   Maandag 19 juli
  

18.30
19.30

Ledenvergadering
Boschveldoverleg

BBS Boschveld
BBS Boschveld

OBB
OBB

Na de Tweede Wereldoorlog was er woningnood. Na de oorlog
moest er eerst puin geruimd worden en daarna gewerkt wor-
den aan herstel. Dat herstel was best lastig want de mensen
waren nog bezig met overleven. Het Marshallplan hielp daarbij.
Dit bestond uit hulp tussen 1948 en 1952, dus jaren na het ein-
de van de oorlog. 

Nadat de basis was gelegd om te overleven, werd er begon-
nen aan herstel. Dit was nodig, want er was aan veel tekort,
ook aan woningen. In Boschveld werd er ook begonnen met
het bouwen van woningen. Het ging hierbij vooral om kwanti-
teit en niet om kwaliteit. Ook het aantal bewoners per woning
deed even niet terzake, als er maar een dak boven je hoofd
beschikbaar was.
Nu 70 jaar later vinden we deze woningen niet meer voldoen
en moeten ze worden vervangen. In Boschveld gebeurt dat
ook massaal. In sommige gevallen helpt renoveren nog zodat
de woningen nog 20 jaar extra meekunnen. 

Waar na de oorlog kwaliteit niet zo
hoog op de agenda stond, zo hoog
staan regels nu wel op de agenda. Niet
alleen moet een woning voldoen aan
het bouwbesluit, maar ook aan allerlei
milieuregels zoals geen gasverbruik,
duurzame energieopwekking of eigen-
lijk het liefst energieneutraal.

Niet alleen werkt dit kostenverhogend,
maar vaak ook vertragend. Veel mate-
rialen zijn of duur of niet eens beschik-
baar. Ook grond is amper beschikbaar
en als het al beschikbaar is, dan moet
vaak eerst het bestemmingsplan wor-
den aangepast.

Onlangs hoorde ik Minister Ollongren
zeggen dat we zeker niet moeten ver-
wachten dat het woningtekort de ko-
mende 10 jaar wordt opgelost. Ik ge-
loof haar direct, want het woningtekort
bestaat eigenlijk al weer bijna 40 jaar.
Ik vrees zelfs dat over 10 jaar het pro-
bleem niet is opgelost en regels ons
nog veel gaan dwars zitten. 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
Open afhankelijk van coronaregels

Er wonen nu ruim 3000 mensen in Boschveld. Als in 2027 (vol-
gens planning) de herstructurering klaar is, zullen er ruim 4000
wonen (inclusief EKP). Hopelijk zijn ook alle voorzieningen dan
toereikend, want die mensen willen natuurlijk sporten, winke-
len, recreëren en dergelijke. Ik heb daar een hard hoofd in,
want steeds meer ruimte wordt opgeofferd aan wonen of zelfs
ideeën als een stadscamping (De Fuik ligt telkens onder druk). 

Maar niet alleen dat, ik merk ook dat steeds meer mensen het
financieel niet meer trekken en terechtkomen bij de voedsel-
en kledingbank. Als we zo doorgaan komen we steeds dichter
bij de situatie zoals die na de oorlog was. Ik hoop het niet,
maar een nieuw soort Marshallplan zou geen kwaad kunnen. 

De Denker  !
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