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Verslag Algemene Vergadering Blb/wijkraad van 17 december 2014. 

 
Locatie: Amadeirozaal, Hotel Central. 

Aanwezig: 70 personen 

Afwezig met bericht: José Schoormans; Jolanda Bertrums; Ton v.Gaalen; Carel Blom; 
Jolande Manders; John Stohr en Irene Tolhaar; Jan Olderaan; Ans van de Zee;  
Paul van Poppel; Wim Gaillard; Leo Krielhaar; Frans Reyner; Karin Rademaker; 
Cees Krijger; Noya (de Bont) van Lier; Peter en Ineke Ligtvoet 

 

 

1.      Christ van Puijenbroek, voorzitter, opent de vergadering en meldt een andere opzet 

      t.o.v. eerder gehouden Blb/wijkraad-vergaderingen. Verheugd begroet hij naast de 

      bekende-, ook veel nieuwe gezichten. Enthousiast verhaalt hij over zijn bezoek aan 

      het Winterparadijs op de Parade en beveelt eenieder een bezoek ervan aan.  

2.       Het vernieuwende is dat een vijftal personen zullen spreken over bijzondere 

      projecten in de stad die tot stand zijn gekomen op initiatief van bewoners , in goed 

      overleg en samenwerking met de gemeente. Het bestuurslid Marie-Louise Filippini 

      leidt dit agenda-onderdeel in en noemt dit "de bloemetjes in onze stad". 

a.  mevr. Lidwien van Noorden vertelt over de geveltuintjes en het parkje in de 

Schilderstraat. Toen zij daar acht jaar geleden kwam wonen, was het om het 

voorzichtig te zeggen nog een 'zooitje'. Velen waren nog zoekende naar de hoertjes. 

Langzaam veranderde de straat toen iemand op het idee kwam wat groen langs de 

voorgevel te laten groeien. Het idee kreeg navolging; er werd een BIG-aanvrage 

gedaan en verkregen voor de aanschaf spullen; buren kwamen daardoor met elkaar 

in contact en gezamenlijk werd begonnen om het stukje grasveld tussen 

Schilderstraat en het Oeteldonks Gemintemuseum om te vormen tot een heus 

parkje, met inmiddels een bonte pracht aan bloemen en planten. Een saaie blinde 

zijmuur werd voorzien van een prachtige fresco met Eva als middelpunt. 

Voor meer info over dit project  https://colorsunwind.nl/de-stad-maak-je-zelf-de-tuin-der-lusten-

lidwien-van-noorden/ 

 

 b.  De heer Zach  Salverda    brengt de aanwezigen, met zichtbaar plezier, naar de 

Jeroen Boschtuin, gelegen achter de Orangerie. Vijf jaar geleden was de tuin vervuild 

en verwaarloosd. Youri de Bekker (gemeente) werd om advies gevraagd en een 

aantal buurtbewoners werden enthousiast om de tuin aan te pakken. De 

samenwerking met gemeente is zeer goed. Er is gereedschap aangekocht (via BIG) en 

er wordt een toekomstplan gemaakt. Op dit moment zijn ca. 20 vrijwilligers ieder 1 

ste zaterdag van de maand   actief om werkzaamheden te verrichten  Iedereen is 

welkom om mee te komen doen. Er zijn mooie muurschilderingen gemaakt  en er is 

afgelopen zomer zelfs een expositie  geweest van  glas-in-lood-panelen. Er is 

samenwerking met Bosch 500. In het komend jaar komt er mooie kunst en in 2016 

zal de tuin in het teken staan van Jeroen Bosch. Inmiddels is er een club "vrienden 

van de Jeroen Boschtuin" opgericht. In het vroege voorjaar zult u straks bijzondere 

bolgewasjes kunnen zien. 

Kijk verder op de site www.jeroenboschtuin.nl  

 

https://colorsunwind.nl/de-stad-maak-je-zelf-de-tuin-der-lusten-lidwien-van-noorden/
https://colorsunwind.nl/de-stad-maak-je-zelf-de-tuin-der-lusten-lidwien-van-noorden/
http://www.jeroenboschtuin.nl/
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c. De heer  David de Jong vertelt over zijn project aan de Hofstad.   Op initiatief van 

hemzelf en een aantal buurbewoners  is  de volière afkomstig van de Hertoghuizen( 

Brabant Wonen) die daar weg moest omdat hij stond in te zakken, verplaatst naar 

een voormalige parkeerplaats in de Hofstad en verbouwd met door gemeente 

geleverde materialen.  Behalve de volière heeft hij een bankje en een aantal 

plantenbakken in de straat in onderhoud als vrijwilliger  mede omdat de gemeente 

die bakken niet meer onderhield. In plaats van met een hondje loopt hij geregeld met 

de snoeischaar en vuilknijper rond door de buurt waarbij hij mensen zonodig 

aanspreekt op hun gedrag.  Hij zegt dat vandalisme en rommel  niet  meer 

voorkomen, omdat de kinderen precies weten wat (van hem) wel en niet mag. De 

plek rondom de volière is inmiddels een ontmoetingsplaats voor de buurt.Enige 

foto's ervan zijn te vinden op de site van Blb/wijkraad.  

d. Gabbie van der Kroef, heeft het over niks. Hij laat de zaal van alles weten over de 

"Lokale Ruilkring 's-Hertogenbosch e.o.". Deze reeds in 1995 opgerichte vereniging, is 

begonnen met ca. 20 personen; nu uitgegroeid tot 185 deelnemers. Zij ruilen 

goederen en verlenen diensten zonder geld. I.p.v. geld (euro's) hebben zij als 

ruileenheid; de "Niks". De ruilkring heeft een sociale functie en een economische 

functie. Vraag en aanbod gaan via de Niksmail. De club werkt regionaal; van Drunen 

tot Vinkel en van Hedel tot Boxtel, waarbinnen 's-Hertogenbosch centraal ligt. Er zijn 

per kwartaal bijeenkomsten in het Nico Schuurmanshuis te Orthen ( 18 jan .eerste 

bijeenkomst in 2015). Men kent een jaarlijkse contributie van € 10,00, die niet met 

Niksen kan worden betaald. 

Meer informatie: www.niksvoorniks.nl  

 

e. Nort Lammers, van de Werkgroep "Het Kleine Monument"( kring vrienden ’s- 

Hertogenbosch) vertelt naar aanleiding van het succes van het  herstel en plaatsing  

van de Pelikaanfontein aan het Beurdseplein bevlogen over de vele kleine 

monumentjes .  

Gezien de beperkte spreektijd haalt hij slechts een klein gedeelte van de vele 

pareltjes van de stad aan. Zo laat hij de arend zien op het pand de Zwarte Arend aan 

de Markt.  Hij toont enige van de 42 spreuken van Domien van Gent, die links en 

rechts in de stad zijn te vinden en verder stipt hij aan Uithangborden, bijzondere 

reclame-uitingen, gevelstenen, tegeltableaus, standbeelden en 

herdenkingsmonumenten ( voor uitgebreide info zie:  http://www.kringvrienden.nl 

onder WERKGROEPEN het kleine monument) 

De aanwezigen uitten hun waardering voor het  vrijwilligerswerk, zoals 

gepresenteerd door de verschillende sprekers, met een warm applaus .  

 

3.        Actiecomité Goederentreinen Nee. 

Nico v.d. Heuvel vervangt Henk Schuurs als woordvoerder voor dit onderwerp. De 

Brabantroute, die van Zwijndrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Venlo naar Duitsland 

voert, zal worden 'omgeklapt' en gaat dan van Zwijndrecht via Betuwelijn naar 

Heteren. Daar komt een afslag naar het zuiden en de goederentreinen gaan dan via 

Zaltbommel, 's-Hertogenbosch naar Eindhoven, Venlo naar Duitsland. Dat gaat 

betekenen dat, zoals nu 18 goederentreinen per dag rijden, er straks dagelijks meer 

http://www.niksvoorniks.nl/
http://www.kringvrienden.nl/
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dan 80 treinen over het spoor langs onze stad zullen denderen. Dat betekent: 

overmatige geluidsoverlast ( erger dan het geluid rondom Schiphol); Groningse 

toestanden door trillingen; vervoer van giftige stoffen dwars door de stad (denk b.v. 

aan de giftrein van België). Zie hiervoor het verhaal van Henk Schuurs in Wijkgericht. 

Oproep: teken de petitie; like de facebook pagina; schrijf ingezonden brieven in de 

krant; zeg het anderen.    

Zie: facebook.com/goederentreinennee.nl  

4.         Blb/wijkraad: uitgangspunten en activiteiten. 

Het bestuur vraagt zich af: Waar staan we voor? 

Voor:  Veiligheid; Verbondenheid; Toegankelijkheid; Burgerkracht. 

Wat doen we dan: Signaleren; Balans bewaren; Ondersteunen op weg naar 

oplossing; Podium bieden. 

Om de belangen van de binnenstadsbewoners te behartigen moet het bestuur 

weten wat de bewoners zelf belangrijk vinden: dat kan bijvoorbeeld blijken  door 

suggesties in de bijeenkomsten, via de mail of via polls. 

Voorbeeld hiervan: poll herinrichting Wilhelminaplein/plannen Pieckepoort. 

Uitkomst van een bescheiden poll via de site van de wijkraad leverde op  124 

reacties waarbij 102 personen de bouw van een dergelijke poort niet zien zitten en 

22 stemmen voor waren. De enigszins  suggestieve vraag of een aangekleed park 

beter het Wilhelminaplein kon sieren dan een Pieckepoort  werd beantwoord met: 

26 nee en 100 ja. 

Gezien de uitslag van de poll lijkt er voldoende draagvlak om wat dieper in dit 

onderwerp te duiken. Het bestuur stelt voor  in volgende bijeenkomst van de 

Blb/Wijkraad  inhoudelijk in te gaan op de argumenten die zijn aangedragen door 

deelnemers aan de poll daarbij begrepen de  voors en tegens van de Pieckepoort. Dit 

idee wordt door de grote meerderheid van de aanwezigen ondersteund 

Verdere suggesties mbt  Wilhelminaplein: het organiseren van een 

referendum/burgerinitiatief kwam aan de orde. 

 

5.       Afsluiting. 

Marie-Louise Filippini bedankt de sprekers voor hun inbreng en laat dat vergezeld 

gaan met  een attentie. 

Christ van Puijenbroek  doet daarom een wervend woord om leden te bewegen zich 

aan te melden als bestuurslid of actief lid .  De bestaande prettig opbouwende sfeer 

binnen het bestuur wordt nog eens benadrukt. Hij dankt allen aanwezigen voor hun 

inbreng en aanwezigheid en biedt één consumptie aan. 

 

 

Notulist, 

Frans Bolder. 

 

    

 

     

 

  

 


