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We informeren je in regelmatige nieuwsbrieven over ontwikkelingen in de
Spoorzone. Heb je vragen? Stel ze gerust via het e-mailadres
spoorzone@s-hertogenbosch.nl

Data Week NL in Den
Bosch
Van 25 t/m 30 oktober wordt de
vierde editie van de Data Week in
Den Bosch gehouden. We maken
met de Data Week NL zichtbaar
wat de betekenis van data voor
maatschappelijke opgaven is.

Tijdens de jaarlijkse Data Week NL laten we iedereen zien wat data voor
hen kan betekenen, inspireren we met ontwikkelingen op basis van data
en laten we de toepassing van data beleven. We tonen resultaten van
samenwerkingen, geven lokale, regionale en landelijke successen een
podium en zijn een springplank voor nieuwe initiatieven. Daarnaast geven
we het op verantwoorde wijze omgaan met data een belangrijke plaats.
Kortom, we laten zien dat verantwoorde toepassing van betekenisvolle
data er voor iedereen toe doet.
Data is niets zonder het slim toe te passen. Je kan producten voor je

Data is niets zonder het slim toe te passen. Je kan producten voor je
laten denken of je laten ondersteunen bij dagelijkse behoeften. Laat je
inspireren tijdens de Data Week NL wat er allemaal kan op het gebied van
data.
Bekijk www.dataweeknl.nl voor het volledige programma en meld je aan!

Ontdek de
buitenexpositie: Wij
zijn de Bossche
Spoorzone
Nog tot 4 november is de speciale
buitenexpositie van de afdeling
Erfgoed ’s-Hertogenbosch te zien
op het Leonardo da Vinciplein in
's-Hertogenbosch.

Ontmoet de gezichten van de Bossche Spoorzone tijdens de Maand van de
Geschiedenis! Industrieel erfgoed is meer dan oude fabrieken - véel meer.
Mensen van toen en nu geven een persoonlijk kijkje in hun werkzame
leven. Het zijn verhalen over de passie, frustratie en uitdaging van hun
vak, die onlosmakelijk verbonden zijn met de Spoorzone. In de expositie
'Wij zijn de Bossche Spoorzone' brengen we de verhalen van tien personen
uit vijf monumentale gebouwen bij elkaar.
Lees de verhalen op de website van Erfgoed.

Heb je ze al gezien?
Nieuwe bewoners tussen de
Parallelweg en de Copernicuslaan
konden op 25 september een
vogelhuisje komen ophalen.

Er hangen in de wijk ook dit soort huisjes bij het ecologische project in
Boschveld. Ze bieden onderdak aan kleine vogels (mussen, kool- en
pimpelmezen) én zijn een ode aan de Paardskerkhofweg. De vorm van de
huisjes is namelijk gebaseerd op de gevels van de laatste oude woningen
die nog aan die straat staan.

die nog aan die straat staan.
Meer info lees je hier.

Willemspoort Zuid
Op 12 oktober jl. heeft de
gemeenteraad ingestemd met de
plannen voor Willemspoort-Zuid;
het gebied dat ligt tussen de
Vlijmenseweg en het
natuurgebied de Gement, naast
het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
De ontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente ’sHertogenbosch, BrabantWonen en Heijmans Vastgoed. In het gebied is
ruimte voor een gevarieerd woonprogramma voor verschillende
doelgroepen. In totaal betreft het circa 500 woningen en nog eens circa
2100 m2 aan aanvullend programma, waaronder zorg-gerelateerde
functies.
Er komen in het plan zowel sociale huurwoningen, middendure
huurwoningen en koopwoningen. Er is veel ruimte voor voetgangers en
fietsers en de inzet van deelauto’s, maar er zijn ook
parkeervoorzieningen voor bewoners van Willemspoort-Zuid, de bezoekers
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en bezoekers van Willemspoort-Noord.
De fietstunnel die Willemspoort-Zuid en Noord verbindt wordt kwalitatief
verbeterd, zodat een prettige route ontstaat tussen de twee zijden van
de randweg en van en naar het ziekenhuis.

Hoe wil jij
meedenken?
Heb jij ideeën over een pleintje
bij jou in de buurt? Wil je
meedenken over
nieuwbouwplannen in de stad?
We willen graag weten waarover jij wilt meedenken en hoe we dat het
beste kunnen vormgeven. Een stagiaire van de TU Eindhoven doet hier
onderzoek naar.Help je ons erbij? Vul dan deze vragenlijst in. Link:
https://ap.lc/WfDsF.
Alvast bedankt!

Wist je dat?
er in de KASerne, Willemspoort 1, allerlei leuke concerten zijn?
Check de website voor meer informatie.
we samen met Avans Hogeschool, Sparkling Plastic, Spark Makers
Zone en de Provincie Noord-Brabant onderzoeken of we van
afvalplastic een veilige 3D geprinte voetgangers/fietsersbrug kunnen
maken?

www.denbosch.nl/spoorzone

