
De Vughterstraat gaat bloeien
Je hoeft landschapsarchitect Marcel Eekhout niets te vertellen over de verschillende visies op de 

ontwikkeling van historische binnensteden. Hij kent ze, de mensen die er voor pleiten om het 

groen uit de stad te weren omdat een binnenstad nu eenmaal stenig zou zijn en dus zo moet 

blijven. Dat hij het ‘ontzettende onzin’ vindt moge duidelijk zijn: Marcel is initiatiefnemer van het 

blauweregen-plan voor de Vughterstraat. Dat plan laat de straat bloeien.

Het begon allemaal met het voornemen 
van ondernemers in de straat om zich 
meer te gaan onderscheiden als een 
duurzame winkelstraat. De onderne-
mersvereniging nam tal van initiatieven 
om de daad bij het woord te voegen. 
Marcel sloot zich er bij aan met zijn 
voorstel om gevels van panden op te 
vrolijken met blauweregen. 

Aarzelend
“Bij de afdeling die over monumenten 
gaat waren ze eerst nog wat aarzelend, 
maar inmiddels zijn alle betrokkenen 
van de gemeente laaiend enthousiast”, 
aldus de partner van Parklaan Land-
schapsarchitecten, gevestigd in 
diezelfde Vughterstraat. Hier en daar 
mompelde iemand nog dat een histori-
sche binnenstad moest blijven zoals die 
was en dat er vroeger nou eenmaal ook 
geen blauweregen groeide. “Maar dat 
is dus echt ontzettende onzin. De stad 
verandert, moet ook veranderen. Over 

pakweg vijftig jaar is de blauweregen 
‘typisch Vughterstraat’.”
“We hadden al snel twintig gegadigden, 
waaronder ook enkele bewoners. Er 
vielen vijf aanmelders af, omdat het om 
verschillende redenen bij die panden 
niet mogelijk was. Neem bijvoorbeeld 
een monumentaal pand met een houten 
gevel. Daar moet je niet in gaan boren.” 
En dat boren is nodig, want de blauwe-
regen wordt via een tegen de gevels 
geplaatste stang de hoogte in geleid. En 
nee, die plant hecht zich niet aan de 
gevel. “Het is een klimplant die om die 
stangen cirkelt en van de gevel zelf 
afblijft. De plant is goed in toom te 
houden, bloeit vanaf het voorjaar 
schitterend, heeft een fris groen blad en 
is zelfs in de kale winter dankzij die 
cirkelende stam nog mooi om te zien. 
De blauweregen groeit gemakkelijk en 
wordt relatief oud. De keuze voor deze 
plant was met al die eigenschappen dus 
snel gemaakt.”

Betrokkenheid
De gemeente speelt in het project een 
belangrijke rol. Niet alleen worden de 
planten geplaatst op grond van de 
gemeente en moeten er gemeentelijke 
stoeptegels voor worden verwijderd, 
ook komt er van de gemeente subsidie. 
Overigens betalen de deelnemende 
ondernemers en bewoners ook mee. 
“Dat is belangrijk, ze moeten er wat 
voor over hebben. We moeten niet 
hebben dat mensen schouderophalend 
akkoord gaan omdat het toch gratis is 
en daarna de planten bij gebrek aan 
betrokkenheid niet verzorgen.”
Bij het ter perse gaan van deze nieuws-
brief waren de voorbereidende werk-
zaamheden in volle gang. Naar 
verwachting worden de planten deze 
maand nog geplaatst. “Ik sluit niet uit 
dat andere ondernemers en bewoners 
zich alsnog aansluiten bij dit initiatief”, 
aldus Marcel. “Of dat andere straten 
ons voorbeeld volgen. Prima!”
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19 juni: verkiezingsdebat
Wat willen de politieke partijen met de binnenstad? Die vraag staat centraal tijdens de algemene 

vergadering van Blb/wijkraad Binnenstad. Een vergadering die voor één keer geen vergadering is, 

maar een verkiezingsdebat. 

Op 19 november zijn er verkiezingen 
voor de gemeenteraad. De campagne 
begint, wat Blb/wijkraad betreft, op 
donderdag 19 juni. Dan wordt in Hotel 
Central een debat gehouden waarin 

lokale politici hun mening geven over de 
binnenstad. Het gaat onder meer over 
leefbaarheid, parkeren van auto’s en 
fietsen, Boschveldpromenade, Spoorzone 
en de Zuid-Willemsvaart.

Het debat begint om 20.00 uur, de zaal is 
om 19.30 open. Na afloop, zo rond 21.30 
uur, is er gelegenheid om onder het 
genot van een drankje met elkaar te 
babbelen. Aanmelden is niet nodig. 

Roelant legt het nog één keer uit
Ze staan er al een jaar of twee, maar veel bewoners van en bezoekers aan de binnenstad weten 

niet wat de blauwe bordjes betekenen. Roelant Gerrits, lid van het algemeen bestuur Blb/wijkraad 

Binnenstad legt het graag nog een keer uit.

Van welke kant u ook komt, wie de 
binnenstad betreedt ziet ze staan: 
blauwe, langwerpige bordjes met 
daarop diverse pictogrammen: een 
auto, en huisje en een volwassene die 
voetbalt met een kind. U zou er bijna 
een rebus achter zoeken. De boodschap 
is: dit is een erfgebied, voetgangers zijn 
hier de baas. Fietsen en bromfietsen 
mag, in het erfgebied van de binnen-
stad, tot 25 km/u (blauw kenteken), zo 
lang die gemotoriseerde en ongemoto-
riseerde tweewielers maar rekening 

houden met wie te voet is. Brommers en 
scooters die harder dan 25 km/u rijden 
(geel kenteken) zijn uit den boze. 
Automobilisten in principe ook, behalve 
als ze winkels en bedrijven komen 
bevoorraden. En dan nog dienen ze 
stapvoets te rijden. De maximum 
snelheid in een erfgebied is immers 15 
km/u. 

Knipperlichten
Wijkgericht Binnenstad sprak ongeveer 
twintig minuten met Roelant en deed 

dat in de Marktstraat, bij zo’n bordje. In 
dat tijdbestek zagen we één auto tegen 
het verkeer in rijden (met knipper-
lichten aan, alsof de automobilist wilde 
laten weten dat ie zelf ook wel weet 
dat het niet deugde) en koersten er vijf 
scooters met te hoge snelheid door de 
straat. Daarnaast telden we nog enkele 
hard en dus roekeloos rijdende fietsers. 
Roelant verbaast zich er niet over. “In 
de Visstraat is het vaak nog erger. Daar 
is de weg breder en wordt er nog vaker 
te hard gereden. En dan ook nog eens 
door scooter- en autobestuurders die er 
helemaal niet mogen rijden.” Toch pleit 
Blb/wijkraad Binnenstad niet voor 
maatregelen door de gemeente. “Er 
gebeuren amper ongelukken, zo blijkt 
uit de cijfers”, weet hij. “Het lijkt dan 
wel onveilig, de werkelijkheid is dat het 
reuze meevalt. Wie weet is het wel te 
danken aan de warrige situatie. Juist 
doordat meerdere soorten verkeer van 
dezelfde ruimte gebruik maken en dit 
tot chaos lijkt de te! leiden, letten 
mensen extra goed op.”

Remmen
Wat niet weg neemt dat Roelant er prijs 
op stelt als vooral de fietsers hun plek 
beter zouden kennen. “Ik maak het 
nogal eens mee dat ze slingerend over 
de Markt gaan en al bellend voetgan-
gers waarschuwen. Maar ze moeten 
helemaal niet bellen, ze moeten 
remmen! Voetgangers hebben in het 
erfgebied voorrang. Altijd. Dat is de 
boodschap van dit blauwe bord.”Scooters zorgen zo nu en dan voor overlast in de binnenstad. Inzet: het verkeersbord



De hofdames
Drie dames zorgen er voor dat nieuwe bewoners in Hofstad zich welkom voelen. Dat er elk jaar 

Sinterklaasfeest is. Dat elke vijf weken de wijk met andere wijkbewoners wordt schoongemaakt. 

Dat er elk jaar een wedstrijd is voor de mooiste balkons, tuinen en gevels. Dat er regelmatig een 

nieuwsbrief in de wijk verschijnt. En dat er nog veel meer gebeurt. De dames van Hofstad dus, 

kortweg de hofdames. 

Dat ze zowat alle vergaderingen in en 
over Hofstad aflopen, dat vinden 
Monica van der Hoorn, Sjaan Halewijn 
en Sjaan Boot zo bijzonder niet. Sterker, 
andere wijkbewoners willen die taak 
vast best overnemen. “Vergaderen wil 
iedereen wel”, zegt Monica. “Maar de 
handen laten wapperen, dat is wat 
anders. Maar juist dat is nodig om de 
wijk leefbaar te houden.”

Netjes
De drie zijn zowat elke dag actief in de 
wijk. En dat al tientallen jaren. Je hoort 
ze niet klagen, al zou het volgens Sjaan 
Halewijn “wel fijn zijn als er wat meer 
mensen mee deden.” Dat ze er toch niet 
de brui aangeven is niet omdat het best 
leuk is om actief te zijn. “Als we er mee 
stoppen dan wordt het hier een grote 
rotzooi, een getto”, vreest Monica. 
Sjaan Boot knikt. “Waarom denk je dat 
we zo’n wedstrijd organiseren voor 
mooie gevels, tuinen en balkons? Dat 
doen we om mensen te stimuleren de 
boel een beetje netjes te houden.”
Het verklaart de aandacht voor nieuwe 
wijkbewoners. Die krijgen bezoek van 
de drie. Sjaan Halewijn: “Dan heten we 
ze welkom, geven een cadeautje en we 

vertellen wat er van hen wordt 
verwacht. Kliko’s op tijd buiten zetten, 
maar vooral ook op tijd weer naar 
binnen halen. De boel een beetje 
schoon houden. En aan de bel trekken 
als er iets gebeurt dat niet door de 
beugel kan.” Ze voegt er aan toe dat 
niet alle nieuwe wijkbewoners gediend 
zijn van die bemoeienis. “Die verhuizen 
meestal weer snel. Prima.” Ook kinderen 
zijn belangrijk voor de toekomst van de 
wijk. “Bij de schoonmaakacties 
betrekken we vooral de kinderen”, 
aldus Monica. “Jong geleerd is oud 
gedaan. En spelenderwijs voeden zij ook 
hun ouders op.”

Leefbaarheid
Het resultaat mag er wezen. Hofstad is, 
vinden de drie dames, een fijne wijk. 
“Natuurlijk gebeurt er wel eens iets dat 
niet kan. Soms wordt er hier drugs 
gedeald”, weet Sjaan Boot. “We wijzen 
wijkbewoners er op dat ze dan niet de 
andere kant op moeten kijken. Meteen 
de politie bellen!” Dat doen ze zelf ook. 
Zoals ze ook een hotline hebben met de 
gemeente en de woningcorporaties. 
Sjaan Halewijn: “Als we bellen, dan 
staan die instanties meestal meteen 

voor ons klaar. Ze weten dat we belang-
rijk zijn voor de leefbaarheid van de 
wijk. Soms denk ik wel eens dat ze onze 
inzet wel erg gemakkelijk vinden. We 
hebben wel eens geklaagd dat de 
corporaties wel erg gemakkelijk steeds 
dezelfde soort woningzoekenden 
plaatsen in Hofstad. Dat het goed zou 
zijn voor de wijk als er bijvoorbeeld wat 
meer mensen met hoge inkomens 
komen. Bouw geen koopwoningen 
alleen aan de rand van de wijk, maar 
juist er midden in. Maar je ziet ze bijna 
denken bij de corporaties: niet nodig, 
de dames zorgen wel dat het goed gaat 
in de wijk.”

En het gaat goed. Monica: “Dat is best 
bijzonder. Hier wonen enorm veel 
nationaliteiten en culturen heel dicht bij 
elkaar. Dat zou gemakkelijk mis kunnen 
gaan. Maar er gaat weinig mis. Het is 
echt een fijne wijk. En het wordt alleen 
maar fijner, vooral nu speeltuinen en 
sportterreinen worden opgeknapt.” 
Maar het kan beter. Sjaan Boot: “Bij de 
schoonmaakactie hebben we gelukkig 
weinig moeite om mensen te vinden om 
mee te doen. Maar het mag wel wat 
meer.”

Van links naar rechts Sjaan Boot, Sjaan Halewijn en Monica van der Hoorn.



Dorpsstraat, Ons Dorp
Wie van de drukke Hinthamerstraat onder de poort door de Schilderstraat inwandelt, lijkt in 

enkele stappen van drukke stad naar pittoresk dorp te gaan. “Hier vergeet je soms dat je midden 

in de stad woont”, vindt Lidwien van Noorden. Zij is één van de initiatiefnemers van de Tuin der 

Lusten. Net als Roel Bax, een andere bewoner van de dorpsstraat van ’s-Hertogenbosch.

Waar het allemaal mee begon zijn de 
geveltuintjes. Toen Lidwien in 2006 in 
de Schilderstraat kwam wonen, was er 
nog maar één zo’n piepklein tuintje, 
geplakt tegen de gevel van een woning. 
Zij haalde ook wat stoepstenen voor de 
gevel van haar woning weg en creëerde 
zo haar eigen geveltuin. Het behoud 
van het piepkleine tuintje was een 
kwestie van lange adem. “Elke week-
einde werd mijn berkenboompje, die in 
een bak stond, over straat gegooid. En 
steeds weer zette ik hem terug.” En dan 
was er nog de gemeente. Die zag in een 
deel van de straat de aanleg van 

geveltuintjes eerst niet zo zitten. “De 
straat zou daar te smal worden voor het 
autoverkeer.”

Groene straat
Dat was toen. Inmiddels juicht de 
gemeente groen in de stad én zelfwerk-
zaamheid van inwoners toe. Daarnaast 
is de Schilderstraat afgesloten voor 
autoverkeer. Het resultaat: de Schilder-
straat is een prachtige groene straat. 
Met zelfs bloemen die over een 
gespannen draad van de ene kant naar 
de andere kant van de straat slingeren. 
Maar het allergroenst is nog de Tuin der 

Lusten. De Tuin der wát? Roel en 
Lidwien nemen ons mee naar de tuin en 
roepen er meteen enkele andere 
bewoners bij. Terwijl ze samen op de 
foto gaan, vertelt Roel hoe zij 
bedachten dat het braakliggend terrein 
een mooie tuin kon worden. “Dat was 
tijdens de Geveltuinendag in 2011. 
Zowat heel de straat deed mee aan de 
aanleg van die tuintjes. Als vanzelf 
kwam het gesprek op het braakliggend 
terreintje. Dat zag er niet uit. Of dat 
geen mooie tuin kon worden, bedacht 
iemand.” Landschapsarchitect Joeri de 
Bekker, die de aanleg van de geveltuin-



tjes initieerde, heeft ons toen op weg 
geholpen. Elders in deze uitgave een 
interview met Joeri.

Jeroen Bosch
En een mooie tuin werd het. De Tuin 
der Lusten heet het nu, genoemd naar 
een schilderij van Jeroen Bosch – want 
familie van de schilder schijnt ooit nog 
in de Schilderstraat gewoond te 
hebben. Op de zijgevel van het huis 
naast de tuin is een enorme fresco 
gemaakt van een fragment van het 
beroemde werk. De tuin zelf is mogelijk 
gemaakt door de gemeente, die het 
terrein ter beschikking stelde, de boel 
egaliseerde, het pad in de tuin 
aanlegde, een heg regelde en BIG-
budget vrijmaakte. 
Maar ook Zayaz, BrabantWonen, het 
Oeteldonks Gemintemuzejum (dat 
grenst aan de tuin) en bouwbedrijf Van 
den Nieuwenhuijsen betaalden mee. 
Maar vooral de zelfwerkzaamheid van 
de bewoners mag genoemd worden. 
Roel, Remko Enserink, Joop Sander-

egger, Kim Verhoeven en Lidwien 
maakten de plannen, waarna de hele 
straat aan de slag ging. 
Er staan nu bloemen, heesters en er is 
een moestuin. Lidwien: “Groente en 
fruit dat klaar is om geplukt of gesnoeid 
te worden, wordt eerlijk verdeeld. We 
melden het op onze besloten pagina op 
Facebook”. Roel: “Of iemand ziet dat 
alle courgettes rijp zijn, plukt ze en gaat 
langs de deuren om ze uit te delen. Het 
regelt zich allemaal vanzelf.” En dat is 
maar goed ook, want van reglementen 
zijn ze niet zo – de tuiniers van de 
Schilderstraat. 

Fijne straat
Lidwien en Roel vinden het een fijne 
straat. Omdat ie zo mooi en rustig is. En 
omdat er zoveel verschillende mensen 
wonen. Oud en jong, arm en rijk – je 
komt van alles tegen in de Schilder-
straat. Nou ja, van alles – de prostituees 
van weleer zijn er niet meer. Want ooit 
was de Schilderstraat het ‘hoeren-
straatje’ van ’s-Hertogenbosch. Lidwien: 

“Toen ik hier kwam, waren ze al 
verdwenen. Maar ik heb me laten 
vertellen dat het ook in die tijd al best 
een gezellige straat was. Veilig ook. 
Daar zorgden de pooiers wel voor.” 
Nadat de prostitutie verdween duurde 
het even voordat de straat haar nieuwe 
identiteit vond. Het vergde nogal wat 
opknapwerk. De Bank van Leening werd 
gerestaureerd, het autoverkeer werd 
geweerd en bewoners stroopten de 
mouwen op.
Is er dan niks te klagen? Roel en Lidwien 
kijken elkaar aan en halen zwijgzaam 
de schouders op. Nee, niks. Na enig 
aandringen:  “Het stoepje voor het 
Gemintemuzejum wordt ’s nachts wel 
eens gebruikt door jongelui om te 
blowen en te kletsen. Dat leidt soms tot 
geluidsoverlast. Dan trek ik mijn badjas 
aan, sjok er heen en vraag of het 
gezellig is en of het ondanks die 
gezelligheid  wat stiller kan. Of ik dan 
een grote mond terugkrijg? Welnee. 
Excuses krijg ik. En de nachtrust is 
terug.”

Dagje  
Indonesië 
Hinthamereinde is op 21 juni in 

oosterse sferen. 

De ondernemers in die straat 

houden die dag van 10.00 tot 

19.00 uur een Oosterse Markt. 

De straat staat vol met gezellige kraampjes 
en er zijn diverse Oriëntaalse hapjes te 
koop. Op podia is er muziek. Ook zijn er 
demonstraties Indonesische vechtkunst, 
kung fu en dans. De markt is één van de 
vele activiteiten die de ondernemers 
organiseren. Zo was vorig jaar al een 
braderie met werk van lokale kunstenaars 
en waren er speciale activiteiten rond 
kerst. 

Wie toevallig tijd had, ging op de foto toen fotograaf 
Maikel Samuels langs kwam. Van links naar rechts: 
Remko Enserink, Martine van Alfen, Joop Sanderegger, 
Roel Bax en Lidwien van Noorden. Niet op de foto, maar 
wel ook erg betrokken bij de tuin: Kim Verhoeven (“Aan 
het koken”) en Vincent Valentijn (“Niet thuis”). “Maar 
eigenlijk zouden bijna alle straatbewoners genoemd 
moeten worden”, vindt Lidwien van Noorden. Helaas, geen 
plaats.



Beste zusters en paters:  

Joeri komt er aan
De, vaak hoogbejaarde, bewoners van kloosters in de Bossche binnenstad zijn gewaarschuwd: 

landschapsarchitect Joeri de Bekker klopt binnenkort graag bij hen aan. Om het eens te hebben over 

hun fraaie kloostertuinen. Joeri maakt zich zorgen over de toekomst van die tuinen en pleit voor een 

reddingsplan. Of nog beter: voor binnenstadbewoners die de handen uit de mouwen steken. 

Joeri weet hoe je een stadstuin redt. De 
Jeroen Boschtuin in de Schilderstraat 
(zie elders in deze nieuwsbrief) is wat 
het nu is, mede dankzij zijn inzet. Mede, 
want Joeri is de eerste om te erkennen 
dat het aan het werk van veel 
betrokken is te danken dat de tuin er nu 
zo fraai bij ligt. “Het idee om de tuin op 
te knappen paste wonderwel in de 
ideeën van Jeroen Bosch 500 en dus 
kwam die organisatie met geld over de 
brug. Maar het is vooral te danken aan 
de bewoners, die wel wat met dat 
terrein wilden. De gemeente moest er 
een jaar of vijf geleden nog aan 
wennen, het beheer overdragen aan 
buurtbewoners. Inmiddels zijn ze 
overstag en zien ze dat het goed gaat.”

Bijzonder karakter
Maar er zijn meer van dat soort tuinen, 
weet de landschapsarchitect van Oog 
Voor Schoonheid. Zo wemelt het in de 
binnenstad van de kloostertuinen. 
Hoeveel? Joeri heeft geen idee. “Ik zou 

graag een inventarisatie willen maken, 
maar dat is nogal een klus. Misschien 
een leuke opdracht voor een stagi-
aire…” Hoe dan ook, het is zaak dat 
iemand zich er druk om gaat maken. 
“Dankzij de recessie hebben projectont-
wikkelaars de tuinen nog niet in hun 
greep gekregen. We moeten voorkomen 
dat het privétuinen voor bewoners van 
nog te bouwen appartementen worden. 
Niet alleen omdat die tuinen dan nog 
steeds achter gesloten deuren blijven, 
maar ook omdat het bijzondere 
karakter ervan mogelijk niet veilig is. Ik 
hoop van harte dat de tuinen behouden 
blijven, ze horen bij het erfgoed van de 
stad. Maar ze zijn o zo kwetsbaar. En 
dus is het nu zaak om de toekomst veilig 
te stellen.”

Joeri is enthousiast over tuinen die door 
straat- en buurtbewoners worden 
onderhouden. “Groen brengt mensen 
samen. En waar mensen samenkomen, 
verbetert de leefbaarheid van een 

straat, buurt of wijk. Ik zag het 
gebeuren in de Schilderstraat en ik zou 
het graag zien gebeuren in en rond de 
kloostertuinen. De tijd dat we met zijn 
allen naar de gemeente keken voor dit 
soort onderwerpen is voorbij. Mensen 
kunnen en willen veel zelf, is mijn 
ervaring.” Wat daarbij helpt is dat er in 
de binnenstad weinig discussie is over 
het belang van groen. “Het klopt dat 
binnensteden per definitie stenig zijn, 
maar dat neemt niet weg dat er veel 
ruimte is voor kleinschalig groen. 
Sterker: dat groen is er al in onze 
binnenstad. Het ligt alleen nog 
verscholen achter de muren van kloos-
ters.”

Tijd dus voor een bezoekje aan die 
kloosters. Joeri komt er aan.
En Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 
houdt op zondag 22 juni van 11.00 tot 
17.00 een stadstuinwandeling. Voor 
informatie en reserveringen: (073) 613 
50 98.



Eric is een team
Centrum, Muntel, Vliert en Orthenpoort hebben een sociaal wijkteam. Al is dat begrip voorlopig nog 

wat overdreven, want het team bestaat uit één persoon. “Maar daar komt snel verandering in”, 

belooft Eric van Lokven. 

Eric werkt bij de gemeente en is daar 
‘teamleider sociaal wijkteam Centrum 
Muntel/Vliert-Orthenpoort’. De 
komende maanden gaat hij mensen om 
zich heen verzamelen om van het team 
een echte groep te maken. Mensen van 
Divers, Mee, Juvans en mogelijk nog 
andere zorginstellingen gaan er samen 
voor zorgen dat de wijkbewoners 
zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen 
zorgen. En voor elkaar. Eric: “De tijd dat 
burgers voor zorg altijd bij de overheid 
konden aankloppen, loopt op een 
einde. Dat kan echt niet meer. Het 
wordt te duur. Daar komt bij dat de 
ervaring leert dat mensen die voor 
zichzelf en elkaar zorgen in het alge-
meen gelukkiger zijn. Gelukkiger, dan 
mensen die zich afhankelijk voelen van 
de overheid.”

Helpen
Je zou je bijna afvragen waar zo’n 
sociaal wijkteam dan nog voor nodig is. 
Eric knikt. “Die vraag kan ik me voor-
stellen. We zijn er om mensen die zorg 
of steun op meerdere gebieden nodig 

hebben zelfbewust en zelfstandig te 
maken. En die vervolgens in contact te 
brengen met mensen of organisaties die 
hen kunnen helpen. Bij voorkeur zijn 
dat mensen uit het eigen netwerk, zoals 
vrienden en buren. Overigens is het 
natuurlijk niet zo dat overheden niks 
meer doen. Daar waar het niet anders 
kan, wordt er hulp geboden. We laten 
niemand aan zijn of haar lot over.”
Eric weet vanuit een vorige functie hoe 
belangrijk het is dat mensen de kracht 
hebben iets van hun leven te maken. 
“Als sociaal rechercheur kwam ik vaak 
bij mensen over de vloer die al jaren 
zonder werk zaten. Ik zag waar dat toe 
leidt. Armoede. Maar de mensen 
raakten vaak ook elke puf kwijt om nog 
wat te ondernemen. Sporten, vrijwilli-
gerswerk, wandelen en het eigen 
huishouden: het werd allemaal teveel. Ik 
zag ze zitten op de bank, televisie 
kijkend. Met links en rechts stapels vuile 
kleren. Ik zou graag zien dat we die 
mensen vinden en ze steunen om de rug 
te rechten en wat te ondernemen. Voor 
zichzelf en voor elkaar.”

Voorbeelden
Hij heeft mooie voorbeelden op dat 
gebied. “In Hambaken startten mensen 
een project waarbij ze samen bankjes 
maken voor in de tuin. Dat leidt tot een 
leuke dagbesteding voor mensen, meer 
sociaal contact en een mooiere tuin. En 
het is meteen een mooi stageproject 
voor een vakschool. In dezelfde wijk is 
ook een kookgroep opgericht. Mensen 
koken er bij toerbeurt voor elkaar en 
voor mensen die dat zelf niet meer 
kunnen. Natuurlijk kun je gebruik 
maken van een of andere maaltijd-
dienst, maar hoe plezierig is het als je 
buren voor je koken? En meteen een 
praatje maken als ze het pannetje soep 
komen brengen? Afijn, van die dingen 
dus.”

Katrien
Overigens kan Eric met gemak vergelijk-
bare voorbeelden uit de binnenstad 
noemen. Bekend is bijvoorbeeld Bij 
Katrien, een groepje enthousiaste 
dames die met tal van activiteiten 
mensen bij elkaar brengen. 

Meer weten over het sociaal wijkteam? 
Benader Eric: e.vanlokven@s-hertogenbosch, 06 51 35 70 85. 
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Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier  
is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, 
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 56 57 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook op 
Facebook: wijkmanagerriekjebosch. Deze nieuwsbrief is 
een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarn-
paal of vernielde speeltoestellen?  
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het  Schoon, 
Heel en Veilig (073) 615 55 55 voor zaken in de 
openbare ruimte. Zo werkt u  
mee aan een schone stad! 

Riekje op Facebook
De wijkmanagers van de gemeente zijn ook te vinden op sociale media. Zit u op Facebook en wilt  
u op de hoogte blijven wat er in de wijk gebeurt? Stuur een vriendschapsverzoek naar Riekje Bosch  
https://www.facebook.com/wijkmanagerriekje.bosch. 

Riekje is ook te vinden op Twitter (@RiekjeBosch). Wie niet zo van sociale media is, kan Riekje natuurlijk ook 
gewoon mailen of bellen: r.bosch@s-hertogenbosch.nl, telefoon 073-6155657.

‘Platform073 kán niet mislukken’
Brahim Settout weet het hartstikke zeker: “Platform073 kan gewoon niet mislukken”. De wijkwerker 

van Divers werkte mee aan de ‘sociale marktplaats’ van en voor ’s-Hertogenbosch. Een plaats waar 

mensen en organisaties diensten en spullen kunnen aanbieden en vragen. 

Er was al een talentenbank voor het 
aanbieden en vragen van vrijwilligers. 
Die bank is nu samengebracht met 
andere diensten in Platform073, legt 
Brahim uit. “Want bij Platform073 gaat 
het om meer. Om het uitwisselen van 
diensten, talenten, kennis én materi-
alen. Spullen dus. Zo lang er maar geen 
geld aan te pas komt en het niet 

commercieel is. Alles moet gratis 
worden weggegeven of uitgeleend.”
Mensen kunnen er voor kiezen om 
vraag en aanbod te beperken tot 
Engelen, maar kunnen ook de hele stad 
er bij betrekken. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om direct in contact te 
komen met vragers en aanbieders of dat 
via een wijkwerker te doen. “Dat is 

bijvoorbeeld handig voor oudere, 
alleenstaanden die het geen fijn idee 
vinden als er een onbekende over de 
vloer komt”, legt Brahim uit.

Neem zelf een kijkje: 
http://www.platform073.nl

Het nieuwe bestuur
Het bestuur van Blb/wijkraad Binnenstad is gedeeltelijk vernieuwd. Het bestuur bestaat uit, van links naar rechts, voorzitter 
ad interim Christ van Puijenbroek, Marie Louise Filippini, Elise Beckers, penningmeester Henk Schuurs en – in het inzetje – 
secretaris José Schoormans.


