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Bent u al lid ??

Column Frank Verboord

Ieders kleur heeft waarde

Spreekuur John Coeleveld

Spreekuur Wmo-loket bij U in de wijk!

Werken aan zelfvertrouwen en opkomen voor jezelf.......Juvans Maatschappelijk Werk

Wist U dat..............
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Van de wijkraad West Van de Jongerenraad West
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Computercursussen in SCC De Helftheuvel

De Bossche Hoeve zoekt

Bamboe Hart

Even voorstellen: Bamboe Hart Voorlichting over Babbeltruc en Veilig pinnen

Wat mij overkwam................

Naald en draad

Bent u al lid ??
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Stage bij de "Zichtbare Schakels"

Open dag wijkpleinen op 2 maart a.s.

Linda Wolfs, Allround Kapster

Lisa's Hairfashion
Churchilllaan 93
5224 BT 's-Hertogenbosch

073 623 1007

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag 09:00 - 18:00 uur
woensdag 09:00 - 18:00 uur
donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 21:00 uur (v.a. 18:00 uur alleen op afspraak)
zaterdag 09:00 - 17:00 uur

Mooie nieuwe laan verbindt de wijk met de sportverenigingen

‘Sportpunt wordt een plek voor iedereen’

B&W akkoord met 
toekomstplan 
Schutskamp  
en Kruiskamp
Burgemeester en wethouders zijn akkoord 
met toekomstplan voor Schutskamp en 
Kruiskamp. Zij geven het groene licht. 
Meer hierover aan de wijktafel van 
donderdag 1 maart in de Helftheuvel.

‘We willen de sportruimte in West meer openbaar maken en de openbare ruimte sportiever,’ zegt 

Peter Mastwijk van de gemeente en kartrekker van Sportpunt, ook wel Sportpark West genoemd. 

‘Dat gaan we doen door het sportpark aan de Kooikersweg zoveel mogelijk voor iedereen 

toegankelijk te maken. Ook voor mensen die geen lid zijn van een sportvereniging. Over een 

tijdje ga je daarheen om te sporten, maar ook om een wedstrijdje te kijken of te wandelen in de 

nog aan te leggen bomenlaan over de hele breedte van het sportpark.’

Nu al zijn de sportverenigingen druk 
bezig om de wijk meer bij sport te 
betrekken en andersom. Zo zijn er 
sportieve activiteiten als een voetbalklas 
en studententennis. Bij atletiekvereni-
ging OSS-VOLO kun je voor een klein 
bedrag een keer meetrainen, zonder lid 
te zijn. Binnenkort gaat Irfan Gadzo, 
iemand met roots in het betaalde 
voetbal, bij voetbalclub CHC aan de slag 
om de band tussen de wijk en de club te 
versterken.

Bijzondere laan
‘Door al die initiatieven komt er steeds 
meer samenwerking op gang,’ legt Peter 

Mastwijk uit. ‘Sportpark West ligt wat 
afgescheiden van de wijk. Daarom gaan 
we een wandelpad aanleggen over de 
hele breedte van het sportpark. Van 
RKJVV op de hoek tot aan de Schutskamp-
hal. Een bomenlaan waar je langs de 
velden kunt wandelen en een wedstrijdje 
kunt bekijken. Een plek ook waar regel-
matig wat te doen zal zijn. Een bijzonder 
pad met bijvoorbeeld kunst. Een plaats 
waar bewoners van West graag naartoe 
komen. Een verbindingsweg, om het zo te 
zeggen, tussen de wijk en de sport.’

Nieuwe ingang
‘De bomenlaan krijgt een ingang tussen 

de twee nieuw te bouwen scholen aan 
de Kooikersweg. Dat zijn Het Overpad 
en het Kind Expertise Centrum dat 
onder andere de mytylschool omvat. Als 
die twee scholen klaar zijn, moet ook 
de nieuwe laan er liggen. Daarbij 
komen parkeerplaatsen waar de 
sportverenigingen nu een groot gebrek 
aan hebben. Die plekken zijn overdag 
door de scholen te gebruiken en de rest 
van de tijd door bezoekers van het 
sportpark. De precieze invulling willen 
we samen met de sportverenigingen en 
de wijk handen en voeten geven.

Mooi plekje
‘Op 1 maart kom ik naar de wijktafel. 
Dan presenteer ik de plannen voor 
Sportpark West aan de bewoners. Ik 
hoop dat de aanleg in het voorjaar kan 
beginnen. Als alles dan meezit, zijn we 
nog dit jaar klaar. West krijgt er een mooi 
plekje bij. Dat staat vast.’

De voorzitters van sportverenigingen en wijkraad, sportwerkers en (midden achter)  
Peter Mastwijk praten over Sportpark West.

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2012
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Renovatie – afsluiten brandgangen – speelplek Assenstraat

Nederlandse buurt is aan zet
Na de Belgische buurt en de Ontdekkingsreizigersbuurt is nu de Nederlandse buurt aan de beurt. 

Ook hier staat een buurtgerichte aanpak op stapel. Met naast de renovatie van 65 huurwoningen 

en het afsluiten van brandgangen ook sociale projecten. De straatportiers en de speelplek aan de 

Assenstraat zijn daar goede voorbeelden van. BrabantWonen trekt de kar in de Nederlandse 

buurt. Gemeente en Divers sluiten aan.

Chaja Moerman van BrabantWonen is 
de sociaal projectleider. ‘Er staat heel 
wat te gebeuren in de Nederlandse 
buurt. Zo gaan we al onze 65 huurwo-
ningen renoveren. Met een uitgebreid 
pakket waardoor de woningen weer 
helemaal up-to-date en energiezuinig 
zijn. De bewoners van eigen woningen 
kunnen meeliften met de aanpak.  
We organiseren per straat voorlichtings-
avonden voor onze huurders en we 
houden een informatieavond voor de 
eigen woningbezitters. De renovatie 
begint in maart en we hopen dit jaar 
nog klaar te zijn. Tegelijk met de 
renovatie komt er een thuiskamer.  
Een plek waar bewoners kunnen rustig 
kunnen zitten als hun huis overhoop 
staat door de werkzaamheden.  
Je kunt er ook douchen. Een gastvrouw 
geeft informatie en biedt een luiste-
rend oor.’

Als verslaggevers
In september heeft De Bakkerij met een 
bus in de buurt gestaan. Zij hebben in die 
tijd veel met bewoners gesproken. Ook op 
allerlei speelse manieren - een picknick, 
een speurtocht en kinderen met opschrijf-
blokje en fototoestel als verslagevers op 
pad - heeft BrabantWonen zicht gekregen 
op wat er in de buurt leeft, wat goed gaat 
en waar knelpunten liggen. Naast de 
woningen noemden bewoners vooral 
veiligheid, de woonomgeving en het 
onderlinge contact als belangrijke 
aandachtspunten voor hun buurt.

Zeven brandgangen
Chaja Moerman: ‘Rond al die punten 
hebben de bewoners zich georganiseerd 
in een bewonerscommissie nieuwe stijl. 
Een wisselende groep mensen die rond 
een thema bij elkaar komt. De groep die 
zich bezighoudt met veiligheid is bijvoor-

beeld drie keer bij elkaar geweest. Met 
succes, want BrabantWonen gaat de 
laatste nog niet afgesloten brandgangen 
nu ook afsluiten. In totaal komen daar 45 
poorten te staan. Ze zijn besteld en over 
vijf tot zes weken staan ze er.’

In de startblokken
‘De sociale kant van het verhaal zie je 
terug in het project straatportiers. 
Kinderen uit de buurt zorgen ervoor dat 
hun straat netjes blijft. Divers geeft dit 
samen met de kinderen handen en 
voeten. De speelplek aan de Assenstraat 
nemen we misschien ook onder handen. 
Als er voldoende middelen op tafel 
komen, gaan bewoners, gemeente, 
Divers en wij rond de tafel om de huidige 
speelplek nog leuker te maken. De buurt 
staat in de startblokken. Je kunt het ook 
anders zeggen: dit is het jaar van de 
Nederlandse buurt.’

Als alles meezit wordt de speelplek aan de Assenstraat ook nog aangepakt.

Geen bezuinigingen op Big-geld en toch 
wordt het minder
Bij de bezuinigingen die de gemeente 
voor 2012 heeft bedacht, blijven de 
Big-gelden gelukkig buiten schot. Toch 
wordt de totale pot voor deze bewo-
nersactiviteiten een stuk kleiner. Dat 
komt omdat het geld van de landelijke 

overheid - ook wel Vogelaargeld 
genoemd - is komen te vervallen. 
Wijkmanager Riekje Bosch: ‘Omdat 
deze extra gelden niet meer naar 
’s-Hertogenbosch komen, moet de 
Big-pot het in 2012 met minder geld 

doen. Ongeveer de helft minder. 
Daarom gaan we elke Big-aanvraag - 
nog meer dan nu - kritisch bekijken. 
Bijvoorbeeld naar de hoogte van het 
gevraagde bedrag, en het soort activi-
teit.’

Binnenkort op excursie naar voorbeelden

Hudsonplein wordt prachtig ontmoetingspark
De gemeente werkt aan een toekomstig Hudsonplein. Eind vorig jaar kregen de bewoners van de 

Ontdekkingsreizigersbuurt een enquête in de bus. Bij de bewoners rond het nieuwe plein werd 

die zelfs persoonlijk afgegeven door onder meer wethouder Bart Eigeman. De vragenlijst ging 

helemaal over de toekomst van het Hudsonplein. De antwoorden laten een duidelijk beeld zien: 

spelen en ontmoeten, groen en wandelpaden, een fontein en evenveel parkeren als nu.

‘De bewoners zijn duidelijk,’ zegt Mirjam 
Baerveldt van de gemeente die het 
Hudsonpark straks gaat tekenen. ‘Ze 
willen een rustig, groen park waar je 
elkaar tegenkomt, een praatje maakt, 
een rondje loopt of lekker op een bankje 
zit. De kinderen spelen er naar harten-
lust. Een mooie plek midden in de buurt. 
De uitkomsten van de enquête hebben 
we afgelopen 26 januari met een werk-
groep van 25 bewoners besproken.’

Op excursie
‘Op de bijeenkomst heb ik voorbeelden 
laten zien hoe het zou kunnen worden. 
Wat meteen duidelijk is geworden: de 
bewoners willen veel meer eenheid in 
het Hudsonpark en niet zoals nu alle-
maal verschillende eilandjes met hier en 
daar wat saaie plantjes. Op 17 februari 
ging de werkgroep op excursie naar 
andere speel- en ontmoetingsplekken in 
’s-Hertogenbosch, zoals het Taxandria-
plein, het Prins Hendrikpark en de 
binnentuin aan het Bleekerstraatje. Al 
die ervaringen en uitkomsten van de 
enquête zijn de ingrediënten voor het 

gerecht, om het zo maar eens te 
zeggen. Een beetje roeren, een 

snufje zout. Uiteindelijk krijg je een 
prachtig Hudsonpark.’

Leuke verhalen
‘De werkgroep heeft ook huiswerk 
meegekregen voor de volgende bijeen-
komst. Een aantal vragen om over na te 
denken. Waar bent u trots op in de 
buurt? Waarom woont u hier? Noem 
positieve en negatieve dingen over het 
huidige Hudsonplein. Wat zou u het liefst 
doen in het toekomstige Hudsonpark? 
Heeft u leuke verhalen over het plein? 
Zoek eens een foto of plaatje zoals het er 
volgens u uit zou moeten zien.

We willen het Hudsonpark ook meer aan 
laten sluiten op het groene gebied tussen 
de Hoefl aan en de Vlijmenseweg. 
Inmiddels is ook duidelijk dat de vervan-
ging van de riolering aan de Hudsonlaan 
gelijk op gaat met de aanleg van het 
park. Dat scheelt in ieder geval één keer 
vuile voeten.’

Meedoen of op de hoogte blijven? 
Misschien bent u na de enquête niet 
meer benaderd en wilde u wel 
meedoen? Bel (6155351) of mail 
(m.baerveldt@s-hertogenbosch.nl) 
naar Mirjam Baerveldt.

gerecht, om het zo maar eens te 
zeggen. Een beetje roeren, een 

Bewoners van de Ontdekkingsreizigersbuurt praten over toekomstige Hudsonpark. 
Inzet: wethouder Bart Eigeman geeft enquête over Hudsonplein persoonlijk af. 
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Bewoners van de Ontdekkingsreizigersbuurt praten over toekomstige Hudsonpark. 
Inzet: wethouder Bart Eigeman geeft enquête over Hudsonplein persoonlijk af. 
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12,5 jaar Mensendieck........

Bent u al lid ??

Even voorstellen
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Wijkagent John Coeleveld na afloop van de 
wijktafel in gesprek met een van de 
bewoners.

Jongeren verrassen 
bewoners De Taling
Drie jongeren van het jongerencentrum - de toekomstige 
buren - verrasten de bewoners van De Taling met Sinterklaas. 
De meiden, als zwarte Pieten uitgedost, lieten de bewoners 
zien dat het ook leuk is om jongeren als buur te krijgen. De 
activiteit viel erg in de smaak.
Inmiddels hebben de gemeente, politie, Divers, De Taling (van 
Neynselgroep) op 20 december een convenant over het 
jongerencentrum getekend. De kogel is door de kerk.

‘Uitwisselen van informatie tussen politie en bewoners’

Buurt Informatie Netwerk onder 
vergrootglas wijktafel
Het was een korte bijeenkomst dit keer. Binnen het uur bedankte wijkmanager Riekje Bosch de ongeveer veertig bewoners en 
vertegenwoordigers van instellingen voor hun aanwezigheid. De korte duur deed niets af aan de inhoud van de wijktafel op 24 
november. Die ging helemaal over het Buurt Informatie Netwerk, het BIN. ‘Het uitwisselen van informatie tussen de politie en 
bewoners via de computer,’ zoals wijkagent Frank Verboord uitlegde. 

Zes coördinatoren - zes wijkbewoners - 
zijn het hart van het BIN. Zij bekijken 
welke informatie doorgaat naar de 
andere wijkbewoners en de politie. Deze 
BINco’s zijn de spin in het web van het 
hele systeem. Zij wonen mooi verdeeld 

over de twee buurten. Drie in de Schuts-
kamp en drie in de Kruiskamp.

Een groot succes
‘Het BIN is bedoeld om de veiligheid te 
verbeteren, legde Frank Verboord uit. 

‘Wij roepen de hulp in van bewoners. 
Wie heeft bijvoorbeeld op maandag-
avond een gele auto zien rijden? Of let 
op: er is een insluiper actief in de buurt. 
We sturen berichten, geven informatie en 
preventietips. De bewoners reageren 
daarop. De BINco’s selecteren de berich-
ten en mailen die door naar ons of naar 
bijvoorbeeld het meldpunt van de 
gemeente als het om een illegale vuil-
stort of zoiets gaat.’

Anoniem melden
Is meedoen aan het BIN echt anoniem? 
Staat er straks niet iemand met een 
honkbalknuppel aan de deur? wilde een 
bezoeker weten. Wijkagent John Coele-
veld: ‘Als deelnemer krijg je een persoon-
lijk mailtje. Je ziet bovenin niet aan wie 
de mail nog meer is gestuurd. Je mail-
adres mag van alles zijn en hoeft geen 
naam te bevatten. Bovendien heb je 
altijd de extra mogelijkheid om via 
misdaad anoniem te melden. De BINco’s 
zijn gescreend op onbesproken gedrag. 
Hoe meer mensen lid worden, des te 
beter het BIN gaat draaien.’

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 56 57 of 
mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
 ’s-Hertogenbosch. 

      

      

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?  
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Centrale  Meldpunt (073) 615 55 55 voor  
zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u  
mee aan een schone stad! 
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Gedicht van Boer Kees
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Van de Kinderredactie
Beste lezers
Het is alweer carnaval geweest en de meeste mensen hebben in de stad feest gevierd.
En misschien hebben sommige mensen wel met valentijn hun liefde gevonden.
Binnenkort wordt het weer lente en hopelijk wordt het dan weer mooi weer!
Er zijn dit keer weer interviews van de kinderredactie.
Dus geniet van deze uitgave.

Veel lees plezier!

De nieuwe juf

2011 was een moeilijk jaar voor
groep 7 en 8.
De leerkracht van groep 7 en 8 is al
een tijdje ziek. Er kwamen veel
invallers. Maar ze waren er niet
tevreden mee en gingen weg.
Maar toen kwam super juf Bedriye.
Sinds juffrouw Bedriye er is gaat alles op
volgorde.
Ondanks alle gebeurtenissen die groep 7 en 8
beleefd hebben komt juf Bedriye van Arnhem
helemaal naar Den Bosch.

Wat vind je van de wijkkrant?

Ik heb een paar kinderen gevraagd wat ze van de kinderpagina vonden.

Berna Boz (11 jaar Kruisboelijn): ik vind het erg leuk en je komt dan meer
over de mensen in de wijk te weten.

Kim Blijd (12 jaar Kruisboelijn): ik vind het erg leuk en je komt nieuwe
dingen te weten over de wijk.

Noé Wittens (11 jaar Kruisboelijn): ik vind het heel erg interessant.

Meneer Hans Van Loon (leraar groep 7/8 Kruisboelijn): zelf vind
ik het kleurrijk en interessant.

Jody Raaimakers van Praag (11 jaar Kruisboelijn): de wijkkrant
is leuk en grappig, maar het moet wel vrolijker.

Dit waren mijn interviews. Groetjes Jisca.

IJspret

De school Imam Albogari is naar de Parade
geweest om te gaan schaatsen. Ze hadden
er veel pret in.
Af en toe zijn er wat kleine ongelukjes
gebeurd maar

dat werd dan snel opgelost.
En natuurlijk hoort dat er
ook wel een beetje bij.De
kinderen van Imam
Albogari willen onze
gymjuf ELIN heel erg
bedanken voor het
organiseren van deze
activiteit! opelijk
doen we dit volgend
jaar weer.
Groetjes....

Erva en Omer

Lekker in je vel !

We hebben laatst een interview gedaan met
Mevr. Irene. Ze doet vrijwilligerswerk voor Lekker In Je Vel. We
hadden haar een paar vragen gesteld over waarom ze dit werk
doet, waarna ze antwoordde: "Ik wil de ouders van de kinderen
helpen en ik wil iets goeds doen voor de kinderen. En dat de
kinderen niet te ongezond eten. Dat ze gaan sporten en goede
bewegingsspelletjes doen." Daarna stelden we ook de vraag: "Zijn
de kinderen een beetje druk?" Waarna ze antwoordde: "Alle
kinderen zijn verschillend, sommige hebben ADHD waar ze niets
aan kunnen doen." Maar ze wil ook meer kinderen leren kennen.
En ze vindt het leuk om met de kinderen te spelen. Waarna we
de laatste vraag stelden: "Wie heeft dit project bedacht?" Ze
antwoordde "Dokter van Mil."
Wij bedanken mevr. Irene voor dit interview.

Het Leerorkest
(door Mitchell van de Steeg en Jamila Zakhnini)

In groep 6 van de Brede Bossche school De Kruiskamp*, hebben de leerlingen al enkele weken
muziekles van de Muzerije. Elke week doen ze dit. De les wordt gegeven door muziekleraren.
Ze laten de kinderen kennismaken met allerlei verschillende instrumenten. Eerst gaan ze
bekijken hoe zo‛n instrument er uit ziet, en daarna mogen ze er voorzichtig op proberen te
spelen. Dit is in het begin super moeilijk! Maar als je wat meer oefent, gaat het steeds beter.

Dit leerorkest is niet alleen voor de lol! De leerlingen gaan op 6 juni ook optreden voor
Prinses Maxima! (in de Heineken Music Hall !!)

Op 22 juni is er een optreden gepland in het wijktheater, in
de Helftheuvel tussen 18:00 en 19:00 uur en op 24 juni is er
een slotconcert in Theater aan de Parade tussen 13:00 en 15:00 uur.
Om dit tot een mooi einde te brengen, gaan ze de komende weken nog meer
repeteren
Wij willen ze alvast heel
veel succes wensen!

* BBS De Kruiskamp zijn 4
basisscholen, De Mozaïek, Paus
Joannesschool, De Kruisboelijn en
de Imam Albogari

Het leerorkest, druk bezig
met repeteren!

Vrijdag 23 maart a.s.
SCC De Helftheuvel - aanvang 19:00 uurAa

nk
on
di
gi
ng

Aankondiging

Afwisselende voorstelling met leerlingen van de Kruisboelijn in de hoofdrol

U bent van harte welkom !! zaal open vanaf 18:50 uur
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Jeugddisco's in SCC De Helftheuvel

BBS De Kruiskamp

Peutergym Kleutergym Kidsgym
'S-PORT KIDS !

Scouting Columbus zoekt jou !!
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Spotlight op Sportpunt West

Colofon
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