




















Uit de school geklapt
Nieuw in de gemeentelijke nieuwsbrief Wijkgericht: ‘Uit de school geklapt’. Een serie over de 

scholen in De Kruiskamp en Schutskamp. Op pagina 4 aflevering 1 over De Westerbreedte. En dus 

over werken in niveaus, conflicten vreedzaam oplossen en leuke juffen en meesters. 

Nederlandse buurt krijgt nog 
meer eenrichtingsverkeer 
De verkeersplannen voor de Nederlandse buurt zijn aangepast. Meer straten worden 

eenrichtingsverkeer om zo aan twee kanten van de wegen te kunnen parkeren. 

Bij gebrek aan ruimte staan auto’s in dit 
deel van De Kruiskamp vaak in diverse 
straten op trottoirs geparkeerd. Dat is 
onwenselijk. Een eerste plan voor de 
herinrichting van straten voorzag 
daarom in het parkeren aan maar één 
kant van de straat.
Dat bleek voor bewoners al net zo 
onwenselijk. Door in sommige straten 
eenrichtingsverkeer in te voeren, 
ontstaat er ruimte om aan twee kanten 
van de wegen te parkeren en blijven de 
trottoirs vrij. 

Overleg met bewoners
Eind 2019 is op verzoek van bewoners al 
besloten dat de Arnhemstraat, ’s-Graven-
hagestraat en Haarlemstraat tot eenrich-
tingsstraten worden verklaard. Een jaar 
geleden werd, wederom in overleg met 
bewoners, ook de Bergen op Zoomstraat 
aan de plannen toegevoegd.
De jongste toevoeging is de Utrechtstraat 
vanaf huisnummer 18 tot 42. Hier is voor 
gekozen om ervoor te zorgen dat de 
zogeheten haakse parkeervakken tussen 
nummer 42 en de Haarlemstraat wel 
vanuit beide rijrichtingen bereikbaar 
blijft. Het eenrichtingverkeer loopt van 
de Tilburgstraat naar de Kruiskampsingel.

Waterleidingen
Laurens Brouwer is projectleider bij de 
gemeente en vertelt dat rond het 
verschijnen van dit blad een aannemer 
wordt gekozen om deze en andere werk-
zaamheden vanaf dit voorjaar uit te 
voeren. Bewoners worden hierover 
vanzelfsprekend tijdig geïnformeerd. 
Brabant Water begon in januari al met 
het vernieuwen van waterleidingen. 

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, maart 2021

Editie Kruiskamp-Schutskamp

Brabant Water is sinds januari aan de slag.

De nieuwe 
situatie.
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Ali Alicikus in de moskee.

‘Melden heeft zin. Altijd’
Het behoud en versterken van woonplezier vergt inzet van bewoners en beroepskrachten. Zo is 

het belangrijk om bij mogelijk onraad aan de bel te trekken. Bij een drugsappartement gebeurde 

dat onlangs. Een reconstructie.

Saskia Liebregts is wijkbeheerder bij 
BrabantWonen en houdt zich bezig met 
het schoon, heel en veilig houden of 
maken van de omgeving van woningen 
van die corporatie. Khadija (“Zeg maar 
Katja”) Erradi Ouazzani is wijkagent in 
Kruiskamp. Ze hebben nauw contact en 
kennen elkaar daardoor goed. Dat komt 
van pas, zo leert het relaas van een 
bezoekje aan een appartement aan de 
Kooikersweg.

Camerabeelden
Dat relaas begint bij een alerte buurtbe-
woner. Saskia: “Die hoorde zo nu en dan 
midden in de nacht gestommel, keek uit 
het raam en zag jongemannen met 
gasflessen over de galerij lopen. Dat is 
natuurlijk raar. De man of vrouw nam 
contact op met BrabantWonen en ik ben 
er toen ingedoken.” Die duik begon met 
het bekijken van camerabeelden. “Die 
zijn speciaal voor dit soort situaties opge-

hangen. Zo bevorderen we de leefbaar-
heid.”
De beelden van de mannen met gasfles-
sen waren snel gevonden. Ook was 
zichtbaar vanuit welk appartement de 
heren kwamen. “Tijd om daar samen 
met een collega-wijkwerker een bezoek-
je te brengen. Of dat eng is? Nee hoor. 
Het is geen inval of zo. Je belt aan en 
vertelt wat je hebt gezien en dat je daar 
eens over wilt praten. Als een situatie 
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dreigend lijkt, dan heb ik mijn pieper 
voorhanden. Er is dan snel hulp.”

Vloeistof
Van een gesprek kwam het echter niet. 
“Er brandde licht, maar er deed niemand 
open. Ik kon wel naar binnen kijken en 
wat ik zag was vreemd. Iets met rood 
vloeistof op de grond. Sowieso zag het 
er allemaal wat raar uit. Geen gordijnen, 
maar doeken voor de ramen. Ik heb door 
het raam foto’s gemaakt en die via 
WhatsApp naar Khadija gestuurd.”
“Ik weet nog dat ik me even afvroeg of 
het bloed was dat ik op een van de 
foto’s zag”, herinnert de wijkagent zich. 
“Het was reden genoeg om ter plaatse 
te gaan kijken. En om het telefoonnum-
mer van de huurder op te snorren.” Zo 
ging de deur alsnog open en troffen 
Khadija en Saskia een huiskamer vol 

rotzooi aan. Khadija: “Ik had nog nooit 
eerder een coke-pers gezien, een 
apparaat waarmee cocaïne wordt samen-
geperst. Even dacht ik heel naïef dat het 
een kacheltje was.” 

Cocaïne
Daarna ging het snel. De 27-jarige 
bewoner werd aangehouden en na 
contact met de burgemeester werd het 
pand gesloten. Op dit moment wordt er 
door de technische recherche onderzoek 
gedaan naar wat er precies in het 
appartement plaatsvond. Het vermoeden 
bestaat dat het appartement is gebruikt 
om cocaïne te versnijden en verpakken. 
Dat is niet alleen strafbaar, het is ook 
een overtreding van de huurvoorwaar-
den.

Of dit een bijzonder incident is? “Zo’n 
coke-pers mag dan nieuw voor me zijn 
geweest, de vondst van drugs komt 
nogal eens voor”, weet Khadija. “Meest-
al gaat het om het kweken van hennep.” 
Saskia: “En voor dat er een verkeerd 
beeld ontstaat: dit is iets dat overal kan 
voorkomen, in huur- en koopwoningen 
en in iedere wijk in Nederland. Het komt 
overal voor”. Ze voegt eraan toe dat ze 
tot haar genoegen ook druk is met juist 
leuke en opbouwende initiatieven. “In 
verschillende straten leggen we met 
bewoners geveltuintjes aan. Dat soort 
zaken is ook mijn werk.”

Anoniem
Feit is dat wijkbeheerder van woningcro-
poraties en wijkagenten alert reageren 
en samenwerken als er onraad wordt 
vermoed. Khadija vraagt daarom 
aandacht voor het belang om dit soort 
zaken altijd te melden. “Saskia en ik, we 
kunnen niet overal zijn. We zijn in 
belangrijke mate afhankelijk van 
meldingen. En mensen hoeven echt niet 
zeker te weten dat er iets mis is, een 
vermoeden is genoeg om aan de bel te 
trekken. Bij de politie of, als die drempel 
te hoog lijkt, bij de woningcorporatie.”
Zo nu en dan durven mensen geen 
melding te doen omdat hun naam dan 
‘op straat’ komt te liggen. Khadija wijst 
erop dat er wat dat betreft een verschil 
is tussen een melding en een aangifte. 
“Bij een aangifte kunnen we er niet 
omheen om persoonsgegevens vast te 
leggen. We proberen dan rekening te 
houden met de behoefte aan vertrouwe-
lijkheid. Meldingen kunnen gegaran-
deerd anoniem worden gedaan bij Meld 
Misdaad Anoniem. Zelfs de politie krijgt 
de gegevens van de melder niet. 

Voor meldingen, bel de politie  
(0900 – 8844), Meld Misdaad Anoniem 
(0800-7000) of uw woningcorporatie. 
Wie een conflict heeft met de buren, kan 
Buurtbemiddeling inschakelen: 073 203 
2450, info@buurtbemiddeling073.nl.
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In de nieuwe serie ‘Uit de school geklapt’ presenteert Wijkgericht de basisscholen in Kruiskamp-

Schutskamp. In de eerste aflevering: kindcentrum Westerbreedte

‘Papa en mama leren veel van mij’
Werken in niveaus, conflicten vreedzaam oplossen en leuke juffen en meesters. Dat is wat 

kindcentrum Westerbreedte kenmerkt. Tenminste, volgens Hafsa, Sven, Lina en Cyriel. 

Een interview met schooldirecteur 
Marion Leenders over Westerbreedte? 
Juf Marion vindt het een leuk idee. Maar 
dan wel graag samen met leerlingen. 
“Dat is toch zinvoller en leuker?” 

Fijne school
Lina (10 jaar, groep 7) is een van die 
kinderen. Ze is ook nog eens een van de 
kid-reporters van de school en wil later 
journalist worden. Bij de televisie, als het 
even kan. Lina woont in Loosbroek en 
wordt elke dag naar de school gebracht. 
De reden: “In Loosbroek wonen bijna 
geen kinderen zoals ik. Kinderen 
waarvan de ouders uit een ander land 
komen. Hier ben ik niet zo apart.” 
Lina vindt het een fijne school. Net als 
Sven (10 jaar, groep 7). Zo ver als Lina 
van de school woont, zo dichtbij is het 
voor Sven. Hij hoeft de straat maar over 
te steken. Want soms trouwens niet 
meevalt. “Veel kinderen worden met de 
auto naar school gebracht en daardoor is 
het heel erg druk met brengen en 
ophalen. Er staat soms een hele file.” 
Bleef het daar maar bij. “Soms rijden de 
ouders heel hard. Oma moest me een 
keer de stoep optrekken, anders was ik 
omver gereden.” Of kinderen maar wat 

vaker te voet of met de fiets naar school 
willen gaan dus.

Vreedzaam
Meer klachten heeft Sven niet. Hafsa (12 
jaar, groep 8) is al net zo enthousiast. Ze 
vertelt dat Westerbreedte een vreed-
zame school is. “We leren wat je moet 
doen als je gepest wordt of iemand ruzie 
zoekt. We werken met de vier stappen. 
Dan zeg je dat ze moeten stoppen. Gaat 
het door, dan zeg je het nog een keer 
wat harder en dat je naar de juf of de 
meester gaat als het niet stopt. Als het 
dan toch doorgaat, dan doe je dat. Dat 
we dat zo afspraken, dat helpt echt. Er is 
daardoor minder ruzie.” Ruzies worden 
ook goed uitgepraat. Dat hoort ook bij 
de vreedzame school.

De kinderen vinden het ook fijn dat ze 
op hun eigen niveau werken. Cyriel (10 
jaar, groep 7) vertelt dat de kinderen 
elke ochtend in hun eigen klas beginnen 
en dan verhuizen naar een niveaugroep. 
“Zo leer je ook heel veel kinderen 
kennen. Want bij rekenen zit je soms 
met andere kinderen dan bij lezen.” Zelf 
vindt Cyriel vooral gymnastiek leuk. “Dat 
komt door meester Jordi. Die bedenkt 

elke keer wat nieuws en het is altijd 
leuk.”

Naar de markt
Dan moeten we het ook nog over de 
projecten hebben. Allerlei vakken 
worden samengevoegd in steeds één 
project. “We zijn net klaar met een 
project over omgaan met elkaar”, vertelt 
Hafsa. “En nu gaat het over geld. Dat is 
heel leuk. Want we gaan zelf op zoek 
naar informatie en dan maken we er een 
folder over of een presentatie. We gaan 
er ook op uit. Toen het over gezond 
gedrag ging, mochten we naar de markt 
en daar gezonde groenten en fruit 
uitzoeken.”

Spelenderwijs leren de kinderen zo heel 
veel. Sven: “Zelfs papa en mama leren 
dingen van mij. Ik leer vaak dingen die 
zij niet eens weten.” Cyriel knikt. “Ik 
weet meer van topografie dan papa, 
echt waar.”

Meer weten over kindcentrum Wester-
breedte? Kijk op de website kcwester-
breedte.nl.

Wim Hartman aan het werk voor de wijkkrant.

UITDESCHOOLGEKLAPT
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Stephan de Laat, nieuw en ook weer niet
Stephan de Laat is een jaar wijkbeheerder voor Zayaz in West. Maar het voelt een beetje alsof hij 

pas net is begonnen. 

Stephan werkt sinds 2017 bij woningcor-
poratie Zayaz en was twee jaar lang 
vooral te vinden in Zuid, Muntel, de 
Vliert en Orthen. Als wijkbeheerder hield 
hij zich daar bezig met alles wat de 
omgeving van huurhuizen van Zayaz 
schoon, heel en veilig maakt of houdt. 
Een jaar geleden maakte hij de overstap 
naar West. Specifieker: naar Kruiskamp, 
Schutskamp en Boschveld. Deuteren 
ontbreekt in het rijtje buurten van West. 
“Want daar heeft Zayaz geen wonin-
gen.”

Knap lastig
“Het was een raar jaar”, blikt Stephan 
terug. “Eerst nam ik een poos vrij omdat 
ik vader was geworden. Toen ik weer 
wilde beginnen, brak corona uit. 
Werden de regels na een paar maanden 
versoepeld, kwam de stille vakantietijd. 
Gevolgd door de tweede golf, uitmon-
dend in een lockdown. Het maakt het 
werk voor een wijkbeheerder knap 
lastig.”
Want Stephan is vooral druk met 
luisteren en praten. “Dit werk draait om 
overleggen. Om te beginnen natuurlijk 
met de huurders van Zayaz. Want om 
hun woongenot draait het. Maar 
vervolgens heb ik collega’s van onze 

corporatie nodig om dingen voor elkaar 
te krijgen. En mensen van de gemeente, 
politie, welzijnsorganisatie Farent en 
anderen.” Dat overleg kan best telefo-
nisch of via computerschermen, maar 
een beetje wijkbeheerder is het meest 
effectief door op locatie te zijn. Maar 
niet getreurd, “want ik heb heus niet stil 
gezeten hoor”. 

Goede voornemens
Door zijn werk heeft Stephan een goed 
beeld gekregen van West en ontdekte hij 
dat de verschillen tussen de buurten in 
dat stadsdeel soms groot zijn. Hoe het in 
Boschveld bruist van de activiteit en hoe 
in de buurten Kruiskamp en Schutskamp 
de burenhulp juist weer heel sterk is 
ontwikkeld. “Over illegaal afval maken 
mensen zich hier helaas nog niet heel 
druk, maar de buurtbewoners zijn er hier 
wel voor elkaar.”
Wie Stephan vraagt wat zijn werk 
inhoudt, hoort achtereenvolgens een 
korte, een iets minder korte en een 
uitgebreidere versie. De korte: “Poeh, 
hoe leg ik dat nou uit?”. Iets minder 
kort: “Ik zet me in voor een schone, hele 
en veilige woonomgeving”. En dan de 
uitgebreidere: “We willen dat het goed 
gaat met onze huurders en we weten 

dat een fijne woning en woonomgeving 
daarvoor heel belangrijk is. Daar help ik 
bij waar het maar kan”.

Plezierige gesprekken
En dus belt Stephan bij een huurder aan 
als de voortuin er niet uitziet. Want zo’n 
verwaarloosde tuin is slecht voor de hele 
straat. “Of ik dat eng vind om bij zo 
iemand aan te bellen? Nee, hoezo? Ik sta 
voor de deur en maak een praatje. Over 
hoe het in het huis en in deze straat 
bevalt. Die tuin komt dan vanzelf 
voorbij. En dat is dan het moment om te 
vragen of meneer of mevrouw hulp kan 
gebruiken. Het zijn bijna altijd plezierige 
gesprekken.”
Nou is zo’n plezierig gesprek natuurlijk 
niet het doel. “Uiteindelijk gaat het 
erom dat zo’n gesprek effect heeft. Dat 
zo’n tuin met of zonder hulp wordt 
opgeknapt. Dat eventuele andere 
problemen die al pratend voorbijkomen, 
worden opgelost. En dat lukt, vaak met 
hulp van andere professionals. Ik zie het 
effect van mijn werk. Dat maakt dat ik 
dit werk zo mooi vind en dat ik hier in 
Kruiskamp e Schutskamp nog wel een 
poos actief blijf. Daar komt bij dat ik na 
de lockdown eindelijk eens echt volle 
kracht vooruit wil.”
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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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