
















Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, november 2011

Belgische en Nederlandse buurt Kruiskamp zijn sprekende voorbeelden

Buurtgerichte aanpak heeft de toekomst 
Het heet Wijkgericht Werken, maar je ziet steeds vaker een buurtgerichte aanpak. Neem de 

Ontdekkingsreizigersbuurt in de Schutskamp waar van alles aan de gang is. En wat te denken van  

de Belgische buurt in de Kruiskamp waar veel is gedaan, en nog steeds heel veel gebeurt. Sinds kort 

hebben deze twee er een zusje bij: de Nederlandse buurt waar kinderen en ouders op 12 oktober  

de buurt schoonmaakten. Geholpen, heel aardig, door de Belgische buurt. Het mag duidelijk zijn: 

Buurtgericht Werken heeft de toekomst.

Shermila de Looijer is een actieve moeder 
uit de Belgische buurt. Bijvoorbeeld als 
straatcontactpersoon en in het kinder
werk. Zij heeft er met anderen voor 
gezorgd dat de Antwerpenstraat werd 
opgeknapt en zorgt er nu met buurt
genoten en een grote groep kinderen 
voor dat die plek ook mooi en schoon 
blijft. Omdat ze dan toch bezig zijn, 
pakken ze meteen heel de Belgische 
buurt aan. ‘We maken nu elke maand  
de buurt schoon. Sinds april. De kinderen 
vinden het hartstikke leuk om te doen. 
Na drie keer schoonmaken, organiseren 
we een spelletjesmiddag.’

Trots op onze buurt
‘We heten De Proper Kids. Als we gaan 
schoonmaken, hebben we ook borden bij 
ons. Doe met ons mee en Wij zijn trots op 
onze buurt is er bijvoorbeeld op te lezen. 
Elke maand zijn zo’n 35 tot 40 kinderen 
van de partij. Van 2,5 tot 11, 12 jaar. Ook 
verschillende ouders doen mee. Na 
afloop krijgen de kinderen wat lekkers. 
Sinds de laatste keer ook een zakcentje 
van twee euro. Dat schijnt overal zo te 
zijn. Zonder dat extraatje waren de 
kinderen trouwens even enthousiast.’

Voortaan elke maand
Karin van Loveren is de kartrekker in de 

Nederlandse buurt. ‘Shermila heeft ons 
op weg geholpen met onze schoonmaak
actie. Samen met een groep kinderen 
deed zij op 12 oktober met ons mee om 
de buurt schoon te maken. Leuk van de 
Belgische buurt. Zulke buren wil je wel 
hebben. Het regende bijna de hele dag, 
maar op het moment dat we wilden 
beginnen, was het gelukkig droog. We 
waren met 38 kinderen en een aantal 
volwassenen. Een flinke opkomst, zeker 
voor de eerste keer. We gaan voortaan 
ook elke maand aan de schoonmaak. De 
kinderen kunnen niet wachten. De groep 
uit de Belgische buurt die met ons mee 
had gedaan, was een week later de eigen 
buurt aan het schoonmaken. Twee 
kinderen uit onze buurt fietsten langs. 
Vol verbazing riepen ze: “Zijn jullie nou 
nog steeds bezig?” Mooi toch.’

Elkaar op aanspreken
‘Twee andere buurten staan in de 
startblokken om daar ook aan de gang  
te gaan. Zo’n buurtgerichte aanpak ga  
je overal zien, denk ik. En buurten zullen 
elkaar helpen om activiteiten op te 
zetten. Een goede ontwikkeling omdat  
je in een buurt meer mogelijkheden hebt 
dan in een wijk waarin delen niets met 
elkaar te maken hebben. Zo’n buurt
aanpak is dichtbij en vertrouwd. Je weet 
hoe het zit en waar je kinderen zijn.’ 
Shermila is het daar helemaal mee eens. 
‘De betrokkenheid in een buurt is veel 
groter. Als er iets niet goed gaat, spreek 
je elkaar daar ook veel makkelijker op 
aan.’

Shermila de Looijer uit de Belgische en Karin van Loveren uit de Nederlandse buurt:  
‘Zo’n buurtaanpak is dichtbij en vertrouwd.’

De jonge schoonmakers van de 
Nederlandse buurt op 12 oktober.
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Bewoners zien plannen voor komende tien tot vijftien jaar wel zitten

De toekomst begint vandaag
Een klein jaar zijn bewoners en instellingen bezig geweest om plannen te maken voor de nabije toekomst van de Schutskamp 
en Kruiskamp. Op de wijktafel van 29 september in de Helftheuvel kregen de bewoners te horen wat er nu allemaal op tafel 
ligt en hoe de ideeën en wensen die zij op de wijktafel van februari naar voren brachten, een plaats hebben gekregen. De 
instemming op het eind van de avond liet zien dat het daarmee wel goed zit. Hoog tijd voor de volgende stap: de puntjes 
op de i en dan gaat het plan voor de toekomst door naar de gemeenteraad voor het groene licht.

Het was grotendeels een echte luister
avond waar veel bewoners op waren 
afgekomen. De zaal zat weer fl ink vol. 
Mensen van gemeente, Divers, Zayaz 
en BrabantWonen vertelden over de 
plannen voor de komende tien tot 
vijftien jaar. Een avond lang kregen 
bewoners te horen wat daar concreet 
bij was bedacht. Gelukkig konden de 
bewoners en andere aanwezigen later 
de benen strekken om op een grote 

Bij de tweede stelling: Ik zie mezelf een 
actieve rol vervullen in een aantal van 
de voorgestelde activiteiten, zag je een 
minder duidelijk beeld. Toch stonden de 
meeste bewoners (inclusief de mensen 
van de wijkraad) aan de goede kant van 
de streep. Iedereen wilde de handen wel 
uit de mouwen steken, alleen de mate 
waarin verschilde per persoon. Een 
bijzondere wijktafel zat erop.

liniaal aan te geven wat zij ervan vonden. 
Van 1 t/m 10.

Uit de mouwen
De eerste stelling bij de liniaal luidde: Ik 
heb er vertrouwen in dat ik over vijf jaar 
nog prettig in deze wijk kan wonen. Pas 
vanaf 5 stonden bewoners op de liniaal. 
Het vertrouwen was groot. De meeste 
bewoners stonden op 7 en 8, maar ook 9 
en 10 waren aardig bezet.

Eerste paal BBS Kruiskamp
Op 3 november ging de eerste paal voor de nieuwe Brede Bossche School Kruiskamp de grond in. Wethouder Bart Eigeman (rechts) deed de 
offi ciële aftrap samen met Wim van Nunen, oud-directeur van de Kruisboelijn.
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Bewoners zien plannen voor komende tien tot vijftien jaar wel zitten

De toekomst begint vandaag
Een ontmoetingsplek voor héél de Ontdekkingsreizigersbuurt 

‘We gaan er met z’n allen een mooi  
Hudsonpark van maken’

‘We beginnen op nul. In een aantal 
bijeenkomsten geven de bewoners aan 
wat zij willen. Al die informatie zet ik om 
in een ontwerp, een voorlopige tekening. 
Het wordt een park met voor iedereen 
wat wils. Een centrale plek in de buurt 
om te ontspannen en elkaar te ont
moeten.’

Met een fonteintje
Het nieuwe park komt op de plek aan de 
Hudsonlaan waar nu een bonte verzame
ling stukjes openbare ruimte ligt. Gras en 
bomen, geparkeerde auto’s en alleen 
groen bijvoorbeeld. ‘We hebben nu de 
kans om daar één buurtpark van te 
maken. Met veel meer eenheid dan nu. 
Hoe het er uiteindelijk uit komt te zien,  
is nu nog niet te zeggen. Dat weten we 
pas als we een aantal keer bij elkaar zijn 
geweest. Maar je kunt denken aan 
bankjes, een fonteintje, een muziekkiosk, 
een speelplek, een buurt of een pluk
tuin. Een barbecue of een plek voor 

toneel. En wie weet een mooi hek 
eromheen. Dit zijn alleen maar voorbeel
den.’

Over bus gesproken
‘Ik ga de hele buurt uitnodigen. Net als 
de instellingen die in de Ontdekkings
reizigersbuurt actief zijn. Nog in 2011, of 
anders in januari volgend jaar, komen we 
voor het eerst bij elkaar. Dan gaan we 
met z’n allen aan de gang. We gaan 
tussendoor ook nog naar andere voor
beelden in ’sHertogenbosch kijken. Met 
de bus. Over bus gesproken: we willen 
ook nog een ideeënbus ergens neer
zetten, want hoe meer ideeën, hoe 
mooier het Hudsonpark wordt. 
Met de uitnodiging voor de eerste 
bijeenkomst gaat ook een enquête mee, 
een korte vragenlijst om aan te geven 
aan welke dingen bewoners denken bij 
het toekomstige park. Als we enkele 
keren bij elkaar zijn geweest, maken we 
een voorlopig ontwerp. Dat gaan we 

weer bespreken en aan iedereen voor
leggen.’

Een vakantiegevoel
‘Daarna gaan we de puntjes op de i 
zetten. Als het plan voor het Hudsonpark 
klaar is, volgt een stille tijd waarin allerlei 
procedures om de hoek komen kijken. 
Daar kun je niet omheen en die kunnen 
jammer genoeg een flinke tijd duren. 
Bovendien gaan we bij de uitvoering 
proberen om die gelijk te laten lopen 
met bijvoorbeeld het vervangen van de 
riolering die ook in de planning staat. Zo 
hebben de bewoners maar één keer 
overlast als de buurt overhoop gaat. 
Kunnen we alles in één keer goed doen.
Het Hudsonpark moet een plek worden 
waar je een vakantiegevoel van krijgt. 
Zeg maar: thuis in je eigen park. Of nog 
beter: een dagje uit in je eigen buurt
park.’

In de Ontdekkingsreizigersbuurt in de Schutskamp is van alles aan de gang. Zo zijn de bewoners met Zayaz in gesprek over het 
opknappen van hun woningen. Ook waren zij half september druk met een grote schoonmaakactie en voortuinenwedstrijd. Aan 
de Hudsonlaan hebben zij een gezellige ontmoetingsplek voor ogen. ‘Daar gaan we nu mee beginnen,’ zegt Mirjam Baerveldt, 
ontwerpster van de gemeente. ‘We gaan er met z’n allen een mooi Hudsonpark van maken.’

Actieve bewoners van de Ontdekkingsreizigersbuurt tijdens de schoonmaak- en voortuinendag op zaterdag 17 september.
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Buurt Informatie Netwerk (BIN) gaat binnenkort beginnen

‘Veiligheid is iets van ons allemaal’
‘Iedereen in de Schutskamp en Kruiskamp kan meedoen aan het Buurt Informatie Netwerk (BIN),’ zegt John Coeleveld, wijkagent 
in de Kruiskamp en betrokken bij het project. ‘Gewoon door je op te geven. Als BIN-lid ben je sneller op de hoogte van zaken in 
jouw buurt die over veiligheid gaan. En je kunt daar een steentje aan bijdragen als een paar extra oren en ogen in de buurt. 
Bijvoorbeeld: wie heeft een vrouw in een gele regenjas zien lopen op die tijd en plaats? Of: doe je tuinpoort op slot, want er zijn 
insluipers actief die het op je tuinmeubelen hebben voorzien.’

‘Door een netwerk van BINleden gaat 
het nieuws als een lopend vuurtje. 
Daardoor zijn bewoners waakzaam als 
dat nodig is en kunnen we door tips of  
waarnemingen van mensen, verdachten 
aanhouden of een misdrijf voorkomen. 
Zo doe je samen iets aan het veiliger 
maken en houden van je buurt.’ 

Groot succes
Schutskamp en Kruiskamp bijten met het 
Buurt Informatie Netwerk in ’sHertogen
bosch de spits af. (Maaspoort start ook 
samen met de Kruiskamp/Schutskamp) 
Elders in Brabant, zoals in Uden en 
Oudheusden, draait het al jaren. Met 
groot succes. De praktijk leert dat samen 
iets doen aan de veiligheid bijzonder goed 
werkt.

Het BIN in de Schutskamp en Kruiskamp 
heeft zes coördinatoren. Dat zijn zes 
buurtbewoners die het contact onderhou
den met de andere BINleden. De zes 
versturen de mails en verzamelen de 
reacties, tips en knelpunten uit de buurt. 
De coördinatoren zorgen er weer voor dat 
de informatie op de goede plek komt.

Een arrestatie
John Coeleveld: ‘Als het BIN eenmaal 
van start is, kunnen we daar bij de 
opsporing van daders en het oplossen 
van misdrijven veel aan hebben. 
Bijvoorbeeld dat je je een kenteken of 
een gedeelte daarvan herinnert nadat 
je iemand illegaal troep hebt zien 
storten in de wijk. Of dat iemand zich 
na een bericht over woninginbraken 

een rood petje herinnert. Aan dat soort 
informatie hebben we veel. Soms leidt 
zo’n tip, in combinatie met andere 
aanwijzingen, tot een arrestatie.’
Eind november beginnen we met een 
campagne om het BIN bij bewoners van 
Schutskamp en Kruiskamp onder de 
aandacht te brengen. Eind van dit jaar 
gaat het dan echt beginnen. Dan 
kunnen we ook bij dit project laten zien 
dat veiligheid iets is van ons allemaal.’

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) 
komt ook aan de orde tijdens de 
wijktafel van 24 november a.s. 
Bewoners worden dan uitgebreid 
geïnformeerd.

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! 

Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl/west. 
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@shertogenbosch.nl. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
 ’sHertogenbosch. 

John Coeleveld: ‘De buurt veiliger maken en houden.’
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