














De Scouts (10 tot 15 jaar)



De drie musketiers van West
Met een beetje fantasie zou je ze de drie musketiers van West kunnen noemen: Willem Hartman, 

Geerte van Hoek en Esther Kemperman vormen het dagelijks bestuur van de wijkraad. Maar dat 

trio mag best een kwartet worden. Of nog liever een kwintet.

Voor Esther begon het allemaal met al 
dat autoverkeer op de Oude Vlijmense-
weg. “Die weg is aangewezen als 
ontsluitingsweg, maar is daar volgens 
veel bewoners niet geschikt voor. Nou 
kan ik daarover mokken. Maar ik kan 
ook in actie komen, besloot ik jaren 
geleden. Dat heb ik dus gedaan.” Voor 
ze het wist was ze lid van de Wijkraad 
West.

Speerpunten
Die wijkraad is actief voor Kruiskamp en 
Schutskamp heeft momenteel drie 
bestuursleden, een voorzitter ontbreekt. 
“Ik ben formeel vicevoorzitter en nee, ik 
ga me geen voorzitter noemen. Die rol 

past me niet.” Wat haar wel past is alles 
wat met verkeer te maken heeft. “Het is 
inmiddels een specialiteit van me gewor-
den en het is goed dat de gemeente weet 
dat de wijkraad op dat gebied alert is.”
Dat brengt het gesprek op de speerpun-
ten waar de wijkraad zich op stort. 
Behalve verkeer zijn dat communicatie, 
wonen, groen en welzijn & sport. “Elk 
speerpunt verdient een zogeheten 
kartrekker. Iemand die zich wil aansluiten 
bij de wijkraad en zich voor zo’n onder-
werp hard wil maken.”

Successen
En ja, dat heeft zin. “Ik maak het niet 
mooier dan het is. Neem de Oude 

Vlijmensweg. We zijn er al lang mee 
bezig en de successen zijn vooralsnog 
beperkt. Maar tegelijkertijd konden we 
met bewoners daar de dreigende 
parkeerproblemen in de Nederlandse 
buurt wél voorkomen. Inbreng leveren 
heeft dus zin. Lid worden van de wijk-
raad heeft dus zin.”

Esther doet er nog een schepje bovenop. 
“In het verleden waren inspraakprocedu-
res niet altijd geweldig. De wetgeving 
verandert en de inbreng van burgers bij 
plannen in hun omgeving wordt ver-
sterkt. Juist daarom is het belangrijk dat 
die inwoners er niet alleen voor staan. 
Dat ze worden ondersteund door een 
groep uit de eigen wijk. Een groep ook 
die gesprekspartner is voor de gemeente 
en andere organisaties. Wij zijn die 
groep.”

Te klein
Die groep is gelukkig groter dan de drie 
dagelijks bestuurders, maar is nog altijd 
te klein. “Het werk is niet altijd een 
groot feest, maar het is op de keper 
beschouwd wel leuk en boeiend. Tenmin-
ste, als je niet met slechts drie mensen 
alles moet doen.” Geerte heeft haar 
handen meer dan vol aan het secretari-
aat, terwijl Willem als penningmeester 
met rekenmachine en Excel-bestanden in 
de weer is. En dan schreeuwen ook al die 
speerpunten nog om aandacht.
Daarom: beste wijkbewoners, neem 
verantwoordelijkheid voor je eigen 
leefomgeving, werk aan een nog plezie-
rigere buurt en wijk en word lid. “En 
geniet van het moois dat je voor elkaar 
weet te boksen”, voegt Esther eraan toe.
Voor aanmelden of meer informatie: 
website wijkraadwest.nl,  
wrwdenbosch@gmail.com. 
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Esther Kemperman aan de Oude Vlijmenseweg. Hier begon het voor haar.



Nieuwe speeltuin: kinderspel
De stichting ‘De Kruiskamp Ons Buurtje’ en de gemeente hebben samen een nieuwe speeltuin 

gerealiseerd. De totstandkoming ging gemakkelijk. Betrokkenen maken elkaar over en weer 

complimenten.

“Jasper dacht echt mee en regelde het 
allemaal”, vertelt bestuurslid Osman 
Cifci over wijkregisseur Jasper Maas van 
de gemeente. “Osman trok er hard aan 
en kreeg mensen bij elkaar”, zegt Jasper 
op zijn beurt over Osman. En samen 
stellen ze vast dat het toch vooral 
wijkmanager Ton van Helvoort en 
ontwerpster Mirjam Baerveldt waren die 
bij de gemeente de boel voor elkaar 
kregen. En dat het aan de kant van de 
wijk een grote groep betrokken inwo-
ners waren.

Hart van de wijk
Dat er een nieuwe speeltuin zou komen, 
was tot vorig jaar niet zo vanzelfspre-
kend. De toestellen waren dan wel 
behoorlijk uit de tijd, maar konden 
technisch nog best een poos mee. Toch 
sputterde de gemeente niet tegen toen 
‘De Kruiskamp Ons Buurtje’ opperde om 
de speelplaats ingrijpend te vernieuwen. 
“We hadden dan ook een goed ver-
haal”, vindt Osman. “Het Beatrixpark 
wordt steeds meer het hart van onze 
wijk. Het zou toch fijn zijn als we die 

functie versterken door het voor kinde-
ren en hun ouders allemaal nog aantrek-
kelijker te maken?”
Bij ‘Ons Buurtje’ weten ze hoe je zoiets 
aanpakt. Osman: “We hebben al eerder 
wijkbewoners gemobiliseerd. Zo kregen 
we het voor elkaar dat beschimmelde 
huurwoningen werden gerenoveerd. Nu 
gaat het om iets dat leuker is. En wat 
ook nog eens snel geregeld kan worden. 
Met een bijeenkomst in wijkcentrum De 
Helftheuvel en berichten op Facebook 
verzamelden we ideeën. Jasper reageer-
de op elk idee positief.”

Robuust
Jasper is blij met het compliment, maar 
bekent dat hij het allemaal nog mooier 
had gewild. “Zo heb ik geprobeerd 
vooral bestaande materialen te gebrui-
ken. Niet omdat het goedkoper is, maar 
omdat het past bij het duurzaamheidsbe-
leid van de gemeente. Dat is helaas niet 
gelukt. Het paste allemaal nét niet. Wat 
ook jammer is: vanwege corona laten 
sommige leveringen wat langer op zich 
wachten.”

Osman heeft er alle begrip voor. “De 
speeltoestellen zelf staan er al, zijn 
robuust en mooi en worden intensief 
gebruikt. Het Beatrixpark is er echt 
enorm door verbeterd. Straks nog een 
nieuwe picknicktafel, een hek rond het 
nieuwe voetbalveldje en het is helemaal 
af.” 
Jasper: “Dit is echt een voorbeeld van 
hoe inwoners zelf het heft in handen 
nemen en een plan maken en waar de 
gemeente dienstverlenend is. Dit is hoe 
burgerparticipatie hoort te werken”.

Opening
Zo’n speeltuin schreeuwt om een 
feestelijke opening, maar dat zit er 
vanwege corona helaas niet in. “Ik hoop 
echt dat de tijd terugkomt dat we hier 
evenementen houden. ‘Ons Buurtje’ 
organiseerde vorig jaar in het park 
Kruiskamp Got Talent en dat was ronduit 
geweldig. Kruiskamp heeft dit soort 
initiatieven nodig.”

Spelende kinderen in het Beatrixpark.



‘Heren, bent u van de gemeente?’
“We kunnen wel vertellen wat het belang van ons werk is, maar eerlijk is eerlijk: we doen dit 

vooral omdat het zo leuk is.” Verslag van een patrouille met twee heren van buurtpreventieteam 

Kruiskamp.

Jan Pol is met zijn zesde jaar bezig, 
Marcel Maas is al veertien jaar lid van het 
buurtpreventieteam. Twee tot vier keer 
per week gaan zij en nog vier andere 
Kruiskampers op patrouille door de wijk. 
Nou ja, patrouille – zelf noemen ze het 
liever een wandeling. Steeds op andere 
tijdstippen, steeds via andere routes en 
steeds met andere teamleden.

Leefbaarheid
Jan: “Zo zien we hoe het staat met de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Zijn 
er woningen waar al wekenlang de 
gordijnen niet opengaan? Is er ergens 
illegaal afval gedumpt? Straatverlichting 
kapot? Gevaarlijk losliggende stoepte-
gels? Allemaal zaken die de moeite 
waard zijn om op te merken en door te 
geven aan gemeente of wijkagent.”
Marcel vertelt dat de teamleden dankzij 
training en ervaring een neus hebben 
voor wat anders is dan anders. “Soms 
denk ik wel eens dat ze bij de gemeente 
en de politie horend dol van ons worden. 
Want echt, we zijn aan de lopende band 
berichten aan het tikken. Wat dat betreft 
is dit een slechte avond. Wandelen en je 
laten interviewen – dat werkt dus niet.”

Babbelt
Marcel beseft dat zijn vrijwilligerswerk 
belangrijk is, maar dat is niet de reden 
waarom hij richting derde lustrum 
wandelt. “Ik houd dit vol omdat het zo 
leuk is. Je wandelt, werkt aan je gezond-
heid, babbelt met mensen, leert de wijk 
alsmaar beter kennen – echt, ik kan dit 
iedereen aanbevelen.”
Het duo komt aan bij het Beatrixpark, 
waar het ondanks corona op deze warme 
voorjaarsavond behoorlijk druk is. Een 
dame komt aangelopen. “Bent u van de 
gemeente?” Jan legt uit dat ze, net als 
zij, in Kruiskamp wonen. En dat ze dit op 
vrijwillige basis doen. De vrouw knikt. 
“Maar kunt u misschien aan de gemeen-
te doorgeven dat ze hier wat vaker 
moeten opruimen? Want kijk eens wat 
een rommel.” Dat hadden Jan en Marcel 
dus ook al gezien. “Maar is het probleem 
dat de gemeente te weinig opruimt? Of 
dat mensen hier van alles achterlaten?” 
De vrouw knikt. “Daar heeft u gelijk in.”

Teflon
Niet alle contacten verlopen zo plezierig. 
Jan: “We worden nogal eens uitgeschol-
den door jongelui. Homo, NSB’er – van 
die dingen. We proberen het van ons af 

te laten glijden, maar eerlijk gezegd lukt 
dat niet altijd”. Marcel: “We zijn geen 
teflon-pan waaraan niks blijft plakken”. 
Deze avond is daar geen sprake van. 
Integendeel. Vanuit diverse voortuinen 
en open ramen klinken vriendelijke 
begroetingen. “We zijn inmiddels aardig 
bekend. Mensen delen ongevraagd 
zorgen en problemen met ons over het 
openbaar gebied of andere wijkzaken. 
Dingen die ze niet zo gemakkelijk aan 
een ambtenaar of agent vertellen, maar 
die wel belangrijk zijn om te weten.

Fotograaf
Bij een voortuin houden ze stil om met 
een wijkbewoonster van middelbare 
leeftijd een praatje te maken. Of ze al 

heeft gehoord wat voor vervelends er 
onlangs een paar straten verderop is 
gebeurde. Nee, dat had ze nog niet 
gehoord. “Die dame is vanaf nu dus alert 
op die situatie en geeft dat ook anderen 
door. Altijd handig.” Terwijl de preventie-
heren doorlopen, roept de vrouw de 
fotograaf nog na. “Fotografeer je alleen 
voor de wijkkrant? Of werk je ook voor 
Playboy? Ik wil best een keer Playmate 
zijn in dat blad.” Dan klinkt een luide 
lach. “Geintje hoor.”

Zin om mee te doen met het buurtpre-
ventieteam? Kijk op de website buurt-
preventiewest.nl of mail  
kruiskamp@buurtpreventiewest.nl of 
schutskamp@buurtpreventiewest.nl. 

Marcel Maas (links) en Jan Pol, leden van het buurtpreventieteam Kruiskamp.



De groep van zeventig mille
Maar liefst € 71.180 gaat er, in figuurlijke zin, door de vingers van de leden van de Bewoners Adviesgroep. Gemeentelijk geld waar 
wijkbewoners min of meer de baas over zijn. “Leuk en verantwoordelijk werk”, vindt Geerte van Hoek van die groep.

Geerte van Hoek. Waar kennen we die 
naam ook alweer van? “Ik run sinds 
mensenheugenis de Doorgeefwinkel, 
inmiddels een onderdeel van de Buurt-
paraplu aan de Kooikersweg. Daarnaast 
was ik actief binnen het kinderwerk, het 
wijktheater en bij de wijkkrant. En o ja, 
ik ben al geruime tijd bestuurslid van 
Wijkraad West”, frist de Kruiskampse 
onze herinnering op. Via die vertegen-
woordiging van wijkbewoners rolde ze 
bijna als vanzelf in de Bewoners Advies-
groep (BAG). 

Budget
De BAG adviseert de gemeente over de 
besteding van gelden uit het wijk- en 
dorpsbudget. Elke wijk of dorp heeft 

zo’n budget. Het geld mag redelijk vrij 
worden besteed voor zaken die de wijk 
veiliger, mooier of socialer maken. 
Aanvragen worden formeel ingediend 
bij de gemeente, maar worden doorge-
sluisd naar de BAG van het betreffende 
stadsdeel. Voor Kruiskamp, Schutskamp, 
Deuteren en de Moerputten is het de 
groep waar Geerte lid van is.

Oppervlakkig beschouwd stelt het werk 
niet veel voor. “We komen maar een 
paar keer per jaar bij elkaar. Kleine 
aanvragen tikken we doorgaans snel af 
en dat kan zelfs per mail. Voor forse 
bedragen overleggen we met de aanvra-
gers. De tijdsinvestering is dankzij onze 
efficiënte aanpak beperkt.”

Verantwoordelijkheid
Geerte is zich er echter van bewust dat 
het werk behoorlijk wat impact heeft. 
“Het is niet niks om namens de wijk 
aanvragen goed- of af te keuren”, vindt 
ze. “Ik ben me terdege bewust van de 
verantwoordelijkheid die dat met zich 
meebrengt.” Gelukkig staat ze er niet 
alleen voor – zes andere wijkbewoners 
zijn ook lid van de BAG.

“Vind je dat veel? Ik niet hoor. Ons 
werkgebied heeft ongeveer 15.000 
inwoners en dus zou het fijn zijn als er 
wat meer mensen meedoen. Niet alleen 
om de verantwoordelijkheid te delen. 
Het is ook fijn als er leden zijn die kennis 
hebben van allerlei initiatieven en 
ontwikkelingen in de wijk.”

Alles op
Positief is dat wijkbewoners de BAG 
goed weten te vinden. “We weten hier 
in West het geld goed te besteden”, stelt 
Geerte vast. “Vorig jaar ging zowat alles 
op.” Halverwege 2020 is ook al een 
aanzienlijk deel toegekend. Wat minder 
dan vorig jaar rond deze tijd, want toen 
ging er veel geld naar het wijkfeest. Dat 
zit er vanwege corona dit keer niet in.”
Een greep uit de uitgaven dit jaar: de 
buurtkrant, smartlappenkoor Deuterse 
Mix, de virtuele (want corona) editie van 
Kruiskamp Got Talent, De Zonnebloem 
en de Contactmiddag Gouveneurswijk. 
Het gaat vooral om activiteiten, feit is 
dat het budget ook kan worden gebruikt 
voor aanpassingen in de openbare 
ruimte. 

Aanmelden
Belangstelling om mee te doen met de 
BAG? Meld u aan bij wijkmanager 
Ton van Helvoort,t.vanhelvoort@
s-hertogenbosch.nl. 
Een initiatief of idee dat een financiële 
bijdrage verdient? Ga naar de website 
s-hertogenbosch.nl/wdbudget.
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Informatie
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de 
gemeente. ’s-Hertogenbosch. Redactie en 
coördinatie: Sprinkels hq, opmaak en druk: 
Dekkers van Gerwen, fotografie: Fotoburo  
Olaf Smit. Eindredactie: wijkmanager  
Ton Van Helvoort.

Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?  
Last van zwerfvuil of groen dat nodig aan 

onderhoud toe is? Of andere zaken in de openbare 
ruimte die aandacht vragen? Meld het via de Buiten 
Beter-a[[ of bel het Meldpunt Schoon Heel en Veilig:  
(073) 615 55 55. Zo werkt u mee aan een schone wijk.

Voor andere vragen of opmerkingen aan de gemeente 
over Kruiskamp en Schutskamp kunt u terecht bij 
wijkmanager Ton van Helvoort, 
t.vanhelvoort@s-hertogenbosch.nl.

Geerte van Hoek: “Het is fijn als meer mensen meedoen”.


















