




















Aan het werk 
voor de 
wijkkrant
Esther Kemerman is druk aan de slag 
voor Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, 
waar Wijkgericht een gemeentelijke 
bijlage van is. Esther maakt de krant 
met Ronald Hoogenboom en Wim 
Hartman. 

Op pagina 4 en 5 een interview met 
Wim. Ronald kon vanwege corona 
helaas niet worden gefotografeerd.

Winter in west
Een speurtocht voor kinderen, een workshop kerstkransen 

maken of een kerstbrunch voor eenzame ouderen – wie wat wil 

organiseren deze winter, krijgt hulp van de gemeente.

Al tijdens De Bossche Zomer spraken initiatiefnemers en bewoners hun wens uit voor 
een vervolg. En dus komt er een Bossche Winter. Ook in Kruiskamp en Schutskamp, 
als wijkbewoners er de schouders onder zetten.

De Bossche Winter duurt tot en met zondag 17 januari 2021. Er wordt gezocht naar 
activiteiten die in deze coronatijd toch kunnen worden gehouden. Dat zijn dus 
kleinschalige of online-activiteiten. 
Kijk voor informatie op debosschewinter.nl. Daar kunnen ook ideeën worden 
ingediend.

Duurzame 
batterij
Transferium Deutersestraat is nu al 
helemaal zelfvoorzienend en wekt 
zelfs vier keer meer energie op dan 
het zelf gebruikt. Dit is onder meer te 
danken aan nieuwe zonnepanelen op 
het dak. 

De extra energie gebruikt de gemeen-
te om de elektrische bussen, die bij dit 
transferium stoppen, van stroom te 
voorzien. Zo is het gebouw letterlijk 
een duurzame batterij voor ’s-Herto-
genbosch.

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, november 2020

Editie Kruiskamp-Schutskamp
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Ali Alicikus in de moskee.

Wijkhelden
De gemeente noemt ze wij khelden: wij kbewoners die regelma-
tig een schoonmaakronde door de buurt houden en dan 
zwerfafval opruimen. Nogal wat volwassenen doen dat, alleen 

of in groepjes. Kinderen van groen 3 tot en met 8 kunnen er 
zelfs een zakcentje mee verdienen. Belangstelling om zelf een 
wij kheld te worden? Kij k op onzewij khelden.nl. 

Meer eenrichtingsstraten 
Met de invoering van eenrichtingsstraten wordt de Nederlandse buurt verlost van 

parkeerproblemen.

Bij  gebrek aan ruimte staan auto’s in 
diverse straten in dit deel van De 
Kruiskamp vaak geparkeerd op trottoirs. 
Dat is onwenselij k. Het vernieuwen van 
riolen wordt daarom aangegrepen om 
de straten opnieuw in te richten. Net als 
nu bij  de Amsterdamstraat het geval is, 
kan vanaf het komend voorjaar in de 
volgende straten nog maar in één 
richting worden gereden: de Arnhem-
straat, ’s-Gravenhagestraat, Haarlem-

straat en Bergen op Zoomstraat. Tij dens 
het werk vernieuwt BrabantWater hier 
en daar ook waterleidingen.

Tweede fase
Dat is allemaal nog slechts de eerste fase 
van het werk. In de tweede fase komen 
de meeste andere straten in de Neder-
landse buurt aan de beurt. Ook daar 
gaat het om het vernieuwen van water-
leidingen, riolen en de herinrichting van 

straten. Het is nog niet bekend of ook in 
dat deel eenrichtingsverkeer wordt 
ingevoerd.

Wat wel zeker is: de speeltuinen aan de 
Middelburglaan en op het terrein tussen 
de Assenstraat en Tilburgstraat worden 
vernieuwd. De kinderen moeten wel 
geduld hebben, de tweede fase is 
gepland voor begin 2022.

Eenrichtingsverkeer in de Amsterdamstraat. Ook andere straten in de Nederlandse buurt gaan er op over. 
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Wijkbewoners aan tafel 
met bouwers windmolens
Betrokkenheid van de wij k bij  de vier te bouwen windturbines is wenselij k en mogelij k. 

De initiatiefnemers richten twee omgevingsgroepen op. 

Net als alle andere gemeente in Neder-
land, werkt ’s-Hertogenbosch aan 
mogelij kheden om duurzame energie op 
te wekken. Met zonnepanelen en 
windturbines wordt zo een bij drage 
geleverd om de zogeheten ‘doelstellin-
gen van Parij s’ te realiseren. Met de 
plannen wordt het gebruik van fossiele 
energie tegengegaan. Het zorgt voor een 
mindere stij ging van de temperatuur op 
aarde.

Vier winturbines
Windpark De Rietvelden bestaat uit vier 
nog te bouwen windturbines, waarvan er 
eentje van de coöperatie Bossche 
Windmolen West (BBW) is. Die organisa-
tie heeft 533 leden: inwoners en lokale 
bedrij ven en verenigingen. Zij  profi teren 
straks van de opbrengst van de aan de 
Graaf van Solmsweg te bouwen turbine. 
Vanaf medio 2021 draait die, zo is de 
verwachting.

De wet heeft geregeld dat initiatiefne-
mers van windturbines de omgeving de 
kans moeten bieden zich met de plan-
nen, de bouw en de effecten daarvan te 
bemoeien. In het geval van dit nieuwe 
windpark betekent het dat er twee 
zogeheten omgevingsgroepen komen, 
waarvoor energiebedrij f Pure Energy en 
BBW leden moeten zoeken.

50 eurocent
Zo is er een omgevingsgroep die zich 
bezighoudt met investeringen van Pure 
Energy en BBW in de wij ken rond de 
molens. Van elke megawattuur die de 
vier molens opleveren, dient minimaal 50 
eurocent te worden besteed aan de 
wij ken. In dit geval gaat het om Kruis-
kamp-Schutskamp, Maaspoort, Engelen 
en Bokhoven. Het is aan de leden van de 
omgevingsgroep om te bepalen waar de 
naar verwachting € 15.000 per jaar voor 
wordt gebruikt.

En dan is er nog de Waarborggroep. 

Deze groep houdt de vinger aan de pols 
bij  de bouw en daarna. Bij  plannen voor 
windturbines roeren vooral enthousiaste 
voorstanders en bezorgde tegenstanders 
zich nogal eens – als het meezit, schuiven 
in de waarborggroep ook vertegenwoor-
digers van de middengroep aan. 

Belangstelling om mee te denken en te 
praten in een van de groepen? Bezoek 
dan voor meer informatie de websites 
windparkrietvelden.nl, bosschewindmo-
lenwest.nl of s-hertogenbosch.nl/
windparkrietvelden. 

Zo komt het er naar verwachting uit te zien.

Over de windmolens
De bouw van de vier windturbines is zeker. Achtereenvolgens 

hebben de gemeente, de Provincie en de Raad van State 

ermee ingestemd.  

De turbines worden kleiner dan wettelij k toegestaan. De hoogte van de masten is 
119 meter. De vier turbines wekken samen naar verwachting 38,6 miljoen kilowatt-
uur stroom per jaar op. Ze zorgen voor 60 procent van de energiebehoefte van 
bierbrouwer Heineken. Eén turbine is van en voor Bosschenaren.
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Journalistieke loopbaan  
begint dichtbij huis
De bekendste journalisten van radio, televisie en geschreven pers begonnen zowat allemaal 

dichtbij  huis. Als vrij williger van de lokale omroep of de buurtkrant deden ze hun eerste ervaring 

op. Goed nieuws voor jongeren in de wij k die dromen van een carrière bij  de media: de wij kkrant 

geeft je een kans.

Wim Hartman is maar wat blij  met het 
wij k- en dorpsbudget, dat de gemeente 
een jaar of vij f geleden invoerde. “Het 
uitgeven van een wij kkrant kost ondanks 
al het onbetaalde vrij willigerswerk een 
hoop geld. Het drukken en bezorgen 
kosten wel € 15.000 per jaar. Geld dat 
we gelukkig kunnen betalen dankzij  dat 
gemeentelij k budget, onze trouwe 
adverteerders en een bij drage van de 
wij kraad.”

Wim weet alles van de fi nanciën, want 
hij  is penningmeester van Wij kraad West 
en beheert de kas van de krant, waarvan 
Wij kgericht een door de gemeente 
verzorgde bij lage is. Voor de krant 
verzamelt hij  vier keer per jaar alle kopij . 
“Heel eerlij k: ik doe dit vooral uit 
plichtsbesef. Je hebt mensen die het 
schrij ven voor of vormgeven van een 
krant prachtig vinden, ik hoor daar niet 
bij . Toen ik in 2007 met vervroegd 

pensioen ging en na een paar jaar vond 
dat ik actief moest blij ven, rolde ik in de 
wij kraad en daarna als vanzelf in de 
wij kkrant.”

Samen met Esther Kemperman en 
Ronald Hoogenboom vormt hij  de 
redactie. Het trio beoordeelt de kopij  die 
er binnenkomt en probeert zo veel 
mogelij k te plaatsen. “De ingezonden 
stukken moeten wel voor de wij k van 
belang zij n natuurlij k”, geeft Wim een 
selectiecriterium aan. “Zo nu en dan 
korten we in. Ook komt het voor dat 
Esther of Ronald een tekst licht herschrij -
ven. Dat doen we dan in het belang van 
de afzender.”

De wij kkrant begon zo’n twintig jaar 
geleden als een bescheiden geniet 
blaadje in zwartwit. Later groeide het 
uit tot een kleurrij k op glanzend papier 
gedrukt tij dschrift en dat is het nog 
steeds. Ooit verscheen het zes keer per 
jaar, maar dat zit er helaas niet meer in. 
Wim: “Dat is niet alleen vanwege het 
geld, ook vanwege het werk dat het 
kost.”

Voor Wim is de tij d aangebroken om 
afscheid te gaan nemen. “Ik doe dit 
werk nu een jaar of elf en draag het 
graag over aan een jongere.” Zo iemand 
is er vast. De belangstelling voor banen 
in de media is onverminderd groot en 
opleidingen belonen aankomend 
studenten die al wat bescheiden stappen 
zetten als vrij williger van lokale media. 

Wim: “Ze kunnen hun hart hier ophalen. 
We hebben nu amper de tij d om zelf 
interviews of artikelen te schrij ven, maar 
die kans bieden we graag. Een mooie 
gelegenheid om ervaring op te doen en 
aan een portfolio te werken.” Vanzelf-
sprekend zij n ook oudere wij kbewoners 
zonder die ambitie welkom bij  de 
redactie.

Belangstelling? 
Mail redactie-wks@hotmail.com.

Wim Hartman aan het werk voor de wĳ kkrant.
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Over het wijkbudget
Wijkkrant West (zie vorige pagina) is één van de ontvangers van wijk- en dorpsbudget. 

Bewoners en bewonersgroepen kunnen 
geld aanvragen om Kruiskamp en 
Schutskamp socialer, veiliger of mooier 
te maken. Hoewel de gemeente formeel 
toestemming geeft voor de bestedingen, 
is het de eigen bewonersadviesgroep die 
erover beslist. 

Voor dit jaar was er € 71.180 beschikbaar, 
waarvan er inmiddels € 33.785 is toege-
kend. Behalve de wijkkrant, waren er 
onder meer bijdragen voor de virtuele 
editie van De Kruiskamp Got Talent, het 
zomerterras de Helftheuvel voor Senio-
ren , een nieuw biljartlaken in Badeloch 
en diverse kleinschalige buurtactiviteiten.

Voor meer informatie en aanvragen:  
ga naar de webpagina 
s-hertogenbosch.nl/wdbudget.

Herfstbladeren
De gemeente helpt bij het bestrijden van overlast door vallende herfstbladeren.  

Ze worden opgeruimd als de veiligheid in het gedrag komt. Dat 
is soms het geval bij rijbanen, fietspaden en voetpaden. Ook als 
bladeren zich ophopen rond straatputten is ingrijpen soms 
nodig. Anders komen er verstoppingen. En dan zijn er nog de 
velden waar gras kan verstikken door de bladeren.

Maar als het even kan, laat de gemeente bladeren liggen. 
Herfstbladeren zijn namelijk waardevol voor de natuur. Ze 
bieden schuil- en voedingsplaatsen voor onder meer insecten 
en vogels. Ook beschermen ze planten tegen vorst. 
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Forever Young in West
Het jongerenwerk in West samengevat in zes woorden: “We halen het beste uit jongeren”. 

Gesprek met twee jongerenwerkers van PowerUp073.

Het gesprek begint tien minuten later 
dan gepland. Sjaak Bol is van het Jeugd 
Preventieprogramma binnen het 
jongerenwerk en legt het na die vertra-
ging uit. “We moesten even een goed 
gesprek voeren met een van onze 
jongeren.” We, dat zij n Sjaak en jonge-
renwerker Reggie Coutinho. Het gesprek 
ging over een vechtpartij  buiten op 
straat. De vechtjassen zij n even niet 
meer welkom bij  Fight2Create, de 
boksclub van het jongerenwerk.

Grenzen stellen
Reggie tikt met zij n vinger op het logo 
van de boksclub, dat op zij n trainingsjas 
prij kt. “Dat logo staat ergens voor. Hier 
leren jongeren boksen, maar meer nog 
leren ze zich te beheersen. Dus als dat 
even niet lukt, dan stellen we grenzen. 
Even niet meedoen dus.” Sjaak: “We 
straffen niet, we stellen grenzen”.
Het voorval zou zomaar tot de indruk 
kunnen leiden dat het jongerenwerk de 
handen vol heeft aan jeugdigen die het 
met normen en waarden niet zo nou 
nemen. Reggie moet er om lachen. “Het 
tegendeel is waar”, zegt hij . “We zij n 
hier om talenten van jongeren te 
ontdekken en hen, letterlij k of spreek-
woordelij k, een podium te geven.”

Niet veroordelen
Dat is nodig, want juist in puberteit en 
adolescentie is het knap lastig om te 
ontdekken wie je bent, wat je kunt en 
wat je wil. En is het dus fi jn dat er 
jongerenwerkers zij n die helpen bij  die 
zoektocht. Sjaak: “Onze rol is anders dan 
die van zowat alle andere volwassenen 
waar jongeren mee te maken hebben. 
Wij  veroordelen niet. We zij n solidair. 
Dat stralen we uit en daardoor delen 
jongeren hun ervaringen en gedachten 
met ons.” 

Hij  noemt als voorbeelden jongeren die 
worstelen met een dreigende eetstoornis 
of hun seksuele geaardheid. “Het is fi jn 
om iemand te helpen en zo een intensief 
en moeizaam hulpverleningstraject te 
voorkomen”, zegt Sjaak. Reggie: “Nog 
niet zo lang geleden ben ik met een 
jongere in het bos gaan wandelen. Het 
enige dat ik deed was luisteren en zo nu 
en dan een vraag stellen. Al pratend 
ontdekte de ander oplossingen voor een 
probleem. Prachtig, toch?”

Verbinding maken
Het voorbeeld laat zien dat het jonge-
renwerk niet alleen plaatsheeft in het 
centrum 4West aan de Eendenkooi, maar 

ook daarbuiten. “We zij n te vinden op 
straat en op scholen”, legt Sjaak uit. “En 
verder is het jongerenwerk sowieso veel 
meer dan het jaren geleden was. We 
sloegen met S-port de handen ineen en 
daardoor is ons aanbod sterk verbreed.” 
Sport, zo blij kt, is een goede opening tot 
contact en ontwikkeling.

Wat ondanks al die veranderingen bleef, 
is de inzet van jongerenwerkers om 
vroeg problemen te signaleren, om 
verbinding te maken, om jongeren bij  te 
staan in hun tocht naar volwassenheid 
en om vervelend gedoe te voorkomen – 
problemen dus zoals schooluitval, 
pesten, overmatig gebruik van alcohol 
en andere drugs en overlast. 

Rapscene
Sjaak bewij st met zij n 60 jaar dat je niet 
jong hoeft te zij n om aansluiting te 
vinden bij  tieners en twintigers. “Maar 
vraag me niet naar de nieuwste muziek-
trends of wat er op Insta gebeurt. In mij n 
preventief werk hoef ik dat ook niet te 
weten en de jongeren vinden dat ook 
helemaal niet nodig.” Hoe anders is dat 
bij  Reggie (45): “Ik weet net zo veel van 
de rapscene als de jongeren hier. Dat zit 
gewoon in me. Ik blij f forever young.”

Jongeren in het jongerencentrum van West.
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Wildernisbosje stap dichterbij
Het moest er maar eens van komen, vindt Marc de Bruij n: een tiny forest in het Beatrixpark of het 

Schutskamppark. 

In goed Nederlands zou je het een 
wildernisbosje kunnen noemen. Een bos 
van 200 tot 300 vierkante meter, 
bestaande uit inheemse soorten bomen 
en struiken die dicht op elkaar geplant 
worden. De gemeente moedigt de 
aanleg ervan aan en stelt als voorwaar-
de dat schoolkinderen er terecht 
kunnen voor lessen. Dat komt mooi uit, 
want het is precies wat Jennifer Artz 
van BBS Kruiskamp wil. Zij  beij vert zich 
al enige tij d voor de aanleg van zo’n 
bosje.

Beatrixpark
En anders Marc wel. Hij  is sinds de 
oprichting in 2014 lid van de bomen-
commissie van Kruiskamp-Schutskamp. 
In die zes jaar zag hij  leden gaan en 
komen, maar Marc blij ft op zij n post. 
“Het is leuk vrij willigerswerk. Veel 
mensen vinden wel iets van bomen en 
dus heb ik met heel veel wij kbewoners 
contact. Wat me vooral gemotiveerd 

houdt, is dat we dingen voor elkaar 
krij gen.”

Hij  somt locaties op waar bomen staan 
die dankzij  de inzet van de bomencom-
missie zij n geplant, zoals de treurwilgen 
in het Beatrixpark. In dat park komt 
mogelij k ook het tiny forest. “Er zij n wel 
drie geschikte plekken in dit park. Maar 
we denken ook aan het Schutskamp-
park, daar bij  de Makro. In dat park ligt 
een soort rotonde en dat zou ook een 
aardige locatie zij n.” Overigens maakt 
ook een locatie bij  de Bossche Hoeve 
een kans.

Bestaande bomen
Feit is dat er al best een poos wordt 
gesproken over het idee en de eerste 
boom nog niet is geplant. “Ik weet er 
alles van. Maar als lid van de commissie 
weet ik inmiddels dat er veel bij  komt 
kij ken. Je wilt dat mensen meedenken 
en meebeslissen. En dan zij n er nog de 

instanties die je nodig hebt. De BBS 
bij voorbeeld. Maar bovenal de gemeen-
te. En dat blij ft niet beperkt tot één 
ambtenaar.”

Overigens heeft de bomencommissie 
ook oog voor bestaande bomen. “Zo 
staan er hier en daar kastanjebomen 
die vanwege ziekte mogelij k weg 
moeten. We bedachten om ze te 
vervangen door een diversiteit aan 
boomtypen. Dat is mooi, want elke 
soort heeft weer een andere kleur blad 
en zo. Maar het is ook praktisch. Mocht 
er onder een bepaald ras een ziekte de 
kop opsteken, dan worden niet alle 
bomen aangetast.”

Marc wandelt regelmatig door de wij k 
om te bezien hoe de bomen er bij staan. 
“En dan is het steeds leuk om langs een 
boom te komen die dankzij  de bomen-
commissie is geplant. Dat geeft voldoe-
ning.”

Vrĳ willigers Eugène Voets (links) en Marc de Bruĳ n.
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www.s-hertogenbosch.nl

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.
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