




















Werk Nederlandse buurt van start
De werkzaamheden in de Nederlandse buurt zijn begonnen. 
Het duurt nog tot medio volgend jaar.

De aannemer maakt haast en wil dat de Amsterdamstraat nog 
voor de bouwvak klaar is. Dat is de eerste fase van het project, 
dat in zeven stukken is opgeknipt. Overigens wordt vóór de 

bouwvak al een start gemaakt met een deel van de Tilburglaan. 
Bij de werkzaamheden draait het onder meer om het aanpassen 
van de verkeerssituatie. Diverse straten worden eenrichtingsver-
keer. Zo wordt ruimte gecreëerd om in die straten te parkeren. 
Verder gaat het om het vernieuwen van riolen en het planten 
van bomen en ander groen.

Wijkgericht
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Editie Kruiskamp-Schutskamp

Petanque in Schutskamp
Het Europees Kampioenschap Petanque 
2022 werpt zijn schaduw nu al vooruit. 
Zo kunnen bewoners van Kruiskamp en 
Schutskamp dit voorjaar meedoen aan 
de Bossche Boules 2021 bij Vereniging 
Buut Vrij aan de Eendenkooi.

Het kampioenschap wordt volgend jaar 
gehouden op de Parade, maar dit 
voorjaar loopt de stad er al warm voor. 
Zo bedacht het bedrijf More2Win het 
idee om in vier wijken petanquebanen te 
gebruiken voor wijkkampioenschappen, 
heel treffend ‘Bossche Boules 2021’ 

genoemd. Waarbij ook hier geldt dat 
meedoen belangrijker is dan winnen.

Voor ouderen
Phil Rootmans werkt bij More2Win en 
vertelt dat hij en zijn collega’s sport 
aangrijpen om mooie dingen voor de 
samenleving te doen. “We helpen 
sportorganisaties om meer te bereiken 
dan alleen sport, om wat voor de samen-
leving te betekenen.” Daarbij gaat het 
om duurzaamheid en om het versterken 
van sociale contacten. Bij de wijkkampi-
oenschappen draait het om het laatste. 

“In deze tijd kunnen we allemaal wel 
wat gezelligheid gebruiken”, weet Phil. 
“En wat is gezelliger dan samen een 
potje jeu de boules spelen tijdens een 
zwoele zomeravond? Dat kan deze 
zomer. Wat zo fijn is: jeu de boules, zoals 
petanque ook wel wordt genoemd, kan 
door iedereen worden gespeeld. Je hoeft 
er niet enorm sportief voor te zijn en is 
daarom ook geschikt voor senioren.  

(lees verder op pagina 4)
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Container open en sporten maar
West heeft tijdelijk een extra sporthal, al ziet die er op het eerste gezicht niet zo uit. Naast sporthal De Schutskamp staat sinds 
eind april een zeecontainer tjokvol sportmaterialen.

De SportContrainer is voor jong en oud. 
Iedereen kan gratis uitdagende fi tness, 
survival en calisthenics oefeningen doen 
en werken aan een gezonde(re) leefstijl. 
Twee keer per week kan dit voor jonge-
ren zelfs onder begeleiding van sport-
werkers van PowerUp073 van het 
nabijgelegen jongerencentrum 4West. 
Hierdoor maken zij al vroeg kennis met 
verschillende sportmogelijkheden.

Meer bewegen
Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikke-
ling en Positieve Gezondheid: “Met de 
SportContrainer krijgen jongeren de kans 
om elkaar te ontmoeten, meer te 
bewegen en nieuwe ervaringen op te 
doen. Door op jonge leeftijd kennis te 
maken met een gezonde leefstijl, bieden 
we de kans op meer gezonde en geluk-
kige jaren. Dat is zeker in deze tijd 
belangrijk”. 

Het gebruik van de SportContrainer is 
gratis. De container is omgebouwd tot 
een klein sportpark. Daardoor is hij 
gemakkelijk te verplaatsen. Een ander 
groot voordeel is dat de SportContrainer 
in de buitenlucht staat. Het mini sport-
park is hiermee 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week toegankelijk voor iedereen. 

Onaanvaardbaar
Marlies Molenaar coördineert het 
jongerenwerk van PowerUp073 en is 
betrokken bij het project. Ze vertelt: 
“Gezondheid is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Verschil in inkomen en 
mate van zelfredzaamheid zorgen ervoor 
dat de levensverwachting tot wel zeven 
jaar korter kan zijn. Dit vinden we 
onaanvaardbaar. Met het programma 
Positieve Gezondheid willen we deze 
verschillen verkleinen. En zorgen voor 
meer gezonde en gelukkige jaren voor 

onze inwoners. De SportContrainer is 
hier een mooi voorbeeld van.”

Corona speelt ook een rol. Marlies: “De 
sportscholen waren lang dicht. Met de 
SportContrainer investeren we in laag-
drempelig beweegaanbod voor iedereen 
in tijden van corona. Buiten sporten en 
bewegen vormen hierbij een belangrijke 
sleutel”. 

Tot en met zomervakantie
De SportContrainer is te danken aan een 
samenwerking tussen ’S-PORT, jongeren-
werk PowerUp073 en de leverancier van 
de container. Tot en met de zomervakan-
tie staat de SportContrainer in de 
Schutskamp. Hierna gaat hij naar een 
andere plek in de stad.

De sportcontainer zorgt voor beweging en ontmoeting.
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‘Veiligheid is taak van iedereen’
Bewoners, gemeente en diverse organisaties werken 
samen aan een veiliger West.

Die inspanningen zijn geen teken dat het met de veiligheid heel 
slecht is gesteld. Er is zowel goed als slecht nieuws. Het is 
positief dat er in West, waar Kruiskamp en Schutskamp onder-
delen van zijn, weinig woning- en auto-inbraken voorkomen en 
dat er ook niet veel fi etsen worden gestolen. Tenminste, in 
vergelijking met de rest van ’s-Hertogenbosch. Hetzelfde kan 
worden gezegd over bedreigingen, mishandelingen en overlast 
door verwarde of verslaafde mensen. Het slechte nieuws: er is in 
Schutskamp en Kruiskamp sprake van veel jongerenoverlast, 
zwerfafval en illegaal gedumpt afval.

Politie
We weten dit allemaal dankzij een rapport dat de gemeente 
maakte. De informatie is onder meer afkomstig van enquêtes 
onder bewoners en ondernemers. Ook is gebruik gemaakt van 
gegevens van de politie. Bij de politie heeft John van Hoppe 
een coördinerende functie namens alle wijkagenten in West, 
waaronder Frank Verboord (Schutskamp) en Roel van Dreumel 
(Kruiskamp).

Hoe hard de politie ook zijn best doet, de agenten kunnen het 
niet alleen. John: “Het bevorderen van veiligheid is een taak 
van ons allemaal. Dus de volgende keer dat iemand op een 
verjaardagsfeestje klaagt over een boete voor te hard rijden… 
Zeg op dat moment eens dat het inderdaad zuur geld is én dat 

hardrijden ondertussen ook best onwenselijk is.”

On the move
Bewoners kunnen zich in de toekomst ook beter laten informe-
ren over de veiligheid in de wijk. Er bestaan bij de gemeente en 
het onderwijs plannen om samen een plek op het internet te 
bouwen, een zogeheten platform, waar bewoners, welzijns-
werk, politie en gemeente elkaar digitaal treffen. Daar kunnen 
ze samen informatie delen, van gedachten wisselen over allerlei 
wijkzaken en mogelijk zelfs gezelligheid creëren met foto’s en 
fi lmpjes.

Het idee komt van het project ‘Wijkmakers on the move’ en dat 
is afkomstig van hogeschool Avans, Koning Willem I College en 
gemeente. Samen zoeken ze methoden om internet- en andere 
automatiseringstechnieken te gebruiken om de leefbaarheid en 
veiligheid van de wijk te vergroten.

WhatsApp
Behalve ‘On the move’ zijn er nog andere mogelijkheden. Wat 
gedacht van een WhatsApp-groep voor bewoners en politie? 
Daarmee kan mogelijk onraad snel worden gemeld. In deze 
wijk bestaat het al. Daar zijn het vrijwilligers van buurtpreven-
tieteams die al wandelend door de wijk verdachte zaken direct 
doorgeven.

Dit artikel is een bewerking van de special Veiligheid die 
onlangs door de gemeente is uitgegeven.

Bewegen op het balkon

Fotograaf Olaf Smit stuitte op dit bijzondere tafereel: bewoners van fl at De Commissaris aan de Commissaris van der Hartenlaan die 
op hun eigen balkons bewegingslessen volgen. Ze worden gegeven door de gemeentelijke buurtsportcoaches van S-PORT. Ook op 
andere plaatsen in de stad doen vooral ouderen mee aan deze plezierige en veilige vorm van beweging.
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 (vervolg van pagina 1: Petanque)

Dat is fi jn, want juist bij het ouder 
worden is sporten soms lastig. Het gevolg 
is dat mensen vaker thuis zitten en 
contacten verliezen.” Of iedereen maar 
langs wil komen dus – “en bel eventueel 
aan bij de buren of ze mee gaan, zeker 
als zij al lang de deur niet uitkwamen”. 

Inschrijven
More2Win maakt het belangstellenden 

zo gemakkelijk mogelijk. “We zorgen 
voor de banen en de ballen en echt 
iedereen is welkom. Vooraf aanmelden 
wordt gewaardeerd, maar met spontaan 
langskomen is ook niks mis.” 

De kampioenschappen op de banen van 
Buut Vrij worden gehouden op maandag 
14 juni, donderdag 24 juni, maandag 28 
juni en maandag 5 juli. Het duurt steeds 
van 19.00 tot pakweg 21.00 uur. Aanmel-
den kan steeds van 18.30 tot 18.50 uur. 

Nu al inschrijven kan ook: 06 37 19 28 45, 
info@bosscheboules.nl. Hier kunnen 
belangstellende ook terecht met vragen. 
Voor wie niet mee wil doen en louter wil 
kijken, zijn er stoelen. Ook zijn er voor 
iedereen versnaperingen.

De fi nale is op 14 juli op de Parade. Daar 
wordt volgend jaar van 13 tot en met 17 
juli ook het EK Petanque gehouden.
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www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u 
mee aan een schone stad!
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 
Rens Jeunink, telefoonnummer (073) 615 96 36, 
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. Rens zit ook op Facebook: 
www.facebook.com/pages/Wijkmanager-West-
s-Hertogenbosch.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Redactie en coördinatie: Sprinkels hq, 
opmaak en druk: Dekkers van Gerwen, 
fotografi e: Fotoburo Olaf Smit.

De nieuwe fl exwoningen aan De Fuik.

Meer fl exwoningen
Het aantal zogeheten fl exwoningen aan de Fuik is door BrabantWonen meer dan verdubbeld. Er zijn er nu 138.

Een fl exwoning wordt gemaakt in een fabriek en wordt met 
speciaal transport kant en klaar op de locatie afgeleverd. Ze 
blijven naar verwachting tien tot vijftien jaar op die plek en 
kunnen daarna heel gemakkelijk worden verplaatst. 

Spoed
Flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een 
woning zoeken en buiten de urgentieregeling vallen. Dat zijn 
bijvoorbeeld (internationale) studenten, mensen die scheiden of 
Nederlanders die terugkeren van een verblijf in het buitenland. 
In het geval van de nieuwe appartementen aan De Fuik gaat 
het om studenten, één- en tweepersoons huishoudens en 
jongeren tot 23 jaar. Bewoners krijgen een huurcontract van 
twee jaar. Behalve als ze studeren, dan staat de huurperiode 
gelijk aan de duur van de studie.

Flexwoningen staan er op diverse plaatsen in de stad en is één 
van de oplossingen om de woningnood aan te pakken. De 
gemeente, woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen en het 
Stedelijk Huurdersplatform hebben dat samen besloten. Er is al 
in 2016 mee begonnen. Voordeel van de fl exwoningen is dat ze 
in relatief korte tijd gemaakt  worden. Daarnaast biedt dit een 
(tijdelijke) oplossing voor mensen die met spoed een woning 
nodig hebben. Vanuit hun tijdelijke stek kunnen ze op zoek 
gaan naar een permanente woning. 

De fl exwoningen van BrabantWonen zijn energiezuinig. Dat is 
niet alleen goed voor het milieu, maar ook plezierig voor de 
huurders. Zo blijven de woonlasten immers laag. 

Meer informatie: www.brabantwonen.nl/fl exwoningen.
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