25 maart
20.30 uur
Hotel Cen
tral

Wat doen we met het Wilhelminaplein?
De binnenstad zit tjokvol prachtige plekken die je zo maar over het hoofd zou kunnen zien.
In de rubriek ‘De pareltjes van de binnenstad’, bedacht tijdens de algemene vergadering van Blb/wijkraad Binnenstad,
presenteren we ze. Zelf een pareltje doorgeven? Mail: info@blbwijkraad.nl.
In deze eerste aflevering: het Bleekerstraatje.

Bleekerstraatje: neem de picknickmand mee
We zouden hier zomaar een chagrijnig stukje van kunnen
maken. Over wat er allemaal verloren is gegaan. Want ooit
eindigde deze steeg, te vinden tussen Vughterstraat 154 en
158, bij een trap die naar Parkstroom leidde. Die zijtak van de
Binnendieze is in 1950 gedempt en de trap is ook verdwenen.
Maar niet getreurd, het Bleekerstraatje is nog steeds schitterend en heeft een attractie die er voor 1985 nog niet was.
De naam Bleekerstraatje verwijst naar de linnenblekers die
hier ooit woonden en werkten. Vandaar ook de naam van het
grote huis op nummer 3: het Bleekhuis. In dat huis, dat er
begin zeventiende eeuw al stond, zijn later nog wasbakken
van de blekers teruggevonden. De blekers sjouwden er mee
naar het water aan het einde van de steeg en wasten daar
hun linnengoed. Daarna liepen ze er mee naar de bleekvelden, die aan beide kanten van de Binnendieze waren te
vinden.
De bleekvelden zijn weg, de trap is weg en de stroom is weg.
Spijtig? Niet echt. Levendige binnensteden zijn nu eenmaal
geen openlucht musea. Ze veranderen met de tijd mee,
behouden wat behouden kan worden en krijgen nieuwe
functies. Dat geldt zeker voor het Bleekerstraatje. Loop de
steeg maar eens in en ontdek naast het Bleekhuis dat alleraardigst parkje annex speeltuin. Het reuze schaakspel is een
mooie eyecatcher, maar de kinderen zijn vast ook enthousiast
over de speeltoestellen. Voor de zandgebakbakkers is er een
zandbak.
En neem vooral een goed gevulde picknickmand mee.

Wijkgericht

Wat doen we met het Wilhelminaplein? Die vraag, met de ingebruikname van de Paleisbrug extra actueel, staat op de agenda
van de eerstvolgende bijeenkomst van Blb/wijkraad Binnenstad. Die wordt gehouden op 25 maart in Hotel Central. Het begint
om 20.30 uur. Over het plein komt stedenbouwkundige Maurits Klaren uit Amsterdam spreken.
Met het aanpassen van de verkeerssituatie is het Wilhelminaplein compleet
vernieuwd. En dan is er binnenkort nog
de Paleisbrug. Wat Blb/wijkraad Binnenstad betreft is het daarmee niet klaar.
Bestuurslid Henk Schuurs, zelf stedenbouwkundige van beroep, hunkert naar
frisse ideeën. Vanuit de politiek kwam
al zo’n idee, maar dat is in het akkoord
van de nieuwe coalitie gesneuveld: de
herbouw van de middeleeuwse Pieckenpoort.

Het is tijd voor frisse ideeën, vindt Henk.
“Daarom hebben we een stedenbouwkundige van buiten gevraagd een
analyse te maken van het plein in zijn
omgeving. Dat leidt hopelijk tot ideeën
over de uitgangspunten van het
ontwerp voor het plein.

Tijdens de bewonersavond gaat Maurits
Klaren ze met ons delen.” Ook gemeentelijk ontwerper openbare ruimte Joris
van Esch is aanwezig.

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken Binnenstad, maart 2015

Uitnodiging voor boeiende avond
Het Wilhelminaplein is het hoofdonderwerp van de algemene vergadering van Blb/wijkraad Binnenstad. De avond wordt op
25 maart a.s. gehouden in Hotel Central en begint om 20.30 uur.

Henk verwacht niet dat de opening van
de Paleisbrug (zie ‘Brug naar de
toekomst’, elders in deze uitgave) tot
veel nieuwe bezoekers in het gebied zal
leiden. “Die brug eindigt in het niks.
Mensen hebben geen reden om vanaf
het Paleiskwartier daar het spoor over
te steken. Om de loop er in te brengen,
hebben we aan de kop van de Vughterstraat diverse functies nodig. Winkels,
horeca of andere leuke dingen. Er moet
wat te doen zijn.” Volgens projectmanager Roel Dekens van de gemeente,
verantwoordelijk voor de bouw van de
brug, is het precies andersom. “De brug
gaat er voor zorgen dat die functies er
komen”, is zijn verwachting. Overigens
is de gemeente net als Blb/wijkraad
Binnenstad van mening dat het Wilhelminaplein niet af is. “We hebben in
eerste instantie de verkeerssituatie
verbeterd, maar vanzelfsprekend komt
de inrichting van de rest van de openbare ruimte nog aan bod.”
Zelf ziet Henk wel wat in het in beeld
brengen van, wat hij noemt, “de
verborgen schat bij het Wilhelminaplein”. Daarmee doelt hij op de rivier
De Dommel. “De rivier is daar zó mooi,
met dat fietsbruggetje. En met de
Moerasdraak, een bootje dat gebruikers
zelf kunnen bedienen, ben je zo in het
Bossche Broek.” En of er nou wel op
geen Pieckenpoort komt: “De bodem zit
tjokvol historie. Die kan vast ook
zichtbaar worden gemaakt”.

Voorafgaand is er nog een vergadering,
exclusief voor leden van Blb. Dan gaat
het vooral over huishoudelijke zaken.
De bijeenkomst vanaf 20.30 uur staat
voor een belangrijk deel in het teken

van het Wilhelminaplein. Over wat er
met dat plein kan en moet gebeuren, nu
de Pieckepoort niet doorgaat. Maar ook
‘Goederentreinen? Nee!’ staat op de
agenda.

Over beide onderwerpen is verderop in
deze uitgave meer te lezen.

Het Wilhelminaplein. De verkeerssituatie is drastisch verbeterd.
Tijd om de verder inrichting van het plein ter hand te nemen.

Impressie van de gezellige nazit bij een vorige bewonersavond.

Informatie

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarn- Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier
paal of vernielde speeltoestellen?
is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch,
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het Schoon, telefoonnummer (073) 615 56 57 of mail naar
Heel en Veilig (073) 615 55 55 voor zaken in de wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook op
openbare ruimte. Zo werkt u
Facebook: wijkmanagerriekjebosch. Deze nieuwsbrief is
mee aan een schone stad!
een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

www.wijkgerichtwerken.nl

Oplage: 8.050

De pareltjes van de Binnenstad

Nieuw: de pareltjes van de Binnenstad
De Binnenstad zit vol bijna verborgen pareltjes. Pleintjes, tuintjes en hofjes die zelfs bij Bosschenaren
amper bekend zijn. Wijkgericht laat ze zien. Op pagina 5 de eerste aflevering. Over het Bleekerstraatje.

Gratis met de bus

Een veelzijdige voorzitter

Er rijdt een gratis bus door de binnenstad. Het is een proef van de gemeente,

Blb/wijkraad Binnenstad krijgt op 25 maart a.s. een nieuwe voorzitter. Marie-Louise Filippini

uitgevoerd door busbedrijf Arriva.

neemt dan het stokje over van Christ van Puijenbroek. Blb/wijkraad Binnenstad krijgt in haar een

De gemeente bedacht de proef om de
binnenstad nog beter met openbaar vervoer
bereikbaar te maken. De elektrische, en dus
milieuvriendelijke, bussen rijden elke
kwartier vanaf het centraal station langs de
belangrijkste bestemmingen in de binnenstad. Zo komt de bus langs het Jeroen Bosch
Art Center, de Parade, het Museumkwartier,
de Zuidwal en de Zuid-Willemsvaart. De bus
doet ook belangrijke overstaphaltes aan. Ter
discussie staat nog of deze bus ook over
Hoge Steenweg en Pensmarkt en andere
winkelstraten gaat rijden – de winkels zijn
immers een belangrijke bestemming voor
een deel van de bezoekers van de
binnenstad

veelzijdige voorzitter.
Na het afscheid van Renee Spermon was Christ ongeveer een
jaar voorzitter ad interim. Met Marie-Louise krijgt het bestuur
een enthousiaste, ambitieuze voorzitter. “Ik hou er van om
kennis en vaardigheden van verschillende mensen samen te
brengen. En zo iets moois te creëren voor de lange termijn. Dat
is wat me drijft in al mijn werk.”
Marie-Louise is niet in een hokje te plaatsen. Haar CV verraadt
een grote veelzijdigheid. Zo runt ze een adviesbureau voor
ondernemers in de creatieve, culturele en food sector, is ze
politiek actief en werkt ze als raadsheerplaatsvervanger.

Uit de proef moet blijken of er voldoende
vraag is naar dit aanvullend vervoer. Tijdens
de proef kunnen nog veranderingen in de
route komen, op basis van de wensen van
de gebruikers.
Kleine elektrische bussen rijden door de binnenstad.

Actiegroep ‘treineert’
Het gaat goed met het actiecomité ‘Goederentreinen Nee!’ De leden vonden aansluiting bij soortgelijken groepen in en buiten
de stad en de voltallige gemeenteraad heeft laten weten de actie te steunen. Daarmee lijken de plannen van rijk en ProRail
getraineerd te worden.
Het actiecomité ‘Goederentreinen Nee!’
verzet zich tegen de toename van
goederentreinen door ’s-Hertogenbosch.
Gevreesd wordt voor geluidsoverlast en
beschadiging van woningen in de
omgeving van het spoor door trillingen.
Diana van Lieshout wees namens de

actiegroep op alternatieven en heeft in
een lange brief aan staatssecretaris
Mansveld en andere overheidsbestuurders laten weten het nut en de noodzaak
van de toename niet te zien. ProRail
heeft inmiddels een klankbordgroep in
het leven geroepen.

Ook heeft het comité samenwerking
gevonden met gelijksoortige actiegroepen in onder meer Esch en Twente.
“We bezinnen ons nog op nieuwe
acties”, aldus Henk Schuurs. Hij is lid van
de actiegroep en bestuurslid van Blb/
wijkraad Binnenstad.

Bossche nest
Ze woonde lange tijd elders maar is nu terug op het, voor haar,
nog steeds vertrouwde Bossche nest. Even leek ze voorbestemd
voor een plaats in de gemeenteraad, maar uiteindelijk werd het
Blb/wijkraad Binnenstad. “Ik viel daar met mijn neus in de
boter”, vertelt ze. “Want als bestuur zijn we gestart met een
discussie over ons bestaansrecht. ‘Waar staan we voor?’ luidde
daarbij de centrale vraag.” Het antwoord presenteerde MarieLouise tijdens de algemene vergadering van december jl. Ze
herhaalt nog maar eens wat ze daar betoogde: “Wij willen met
Blb/wijkraad staan voor veiligheid, verbondenheid, toegankelijkheid en burgerkracht in de binnenstad. En dat doen we door
tijdig zaken te signaleren bij de gemeente of andere betrokkenen bij de binnenstad. Door de balans in de wijk tussen
wonen, werken en recreatie te bewaken. Door ondersteuning
te bieden aan wie oplossingen wil vinden voor problemen in de
wijk. En we bieden een podium met onze druk bezochte
algemene vergaderingen, die vierkeer per jaar worden georganiseerd. We noemen ze trouwens liever bewonersbijeenkomsten: binnenstad bewoners kunnen er knelpunten benoemen,
nieuwe initiatieven bespreken en met elkaar in discussie gaan.”

Poll
“Om de belangen van de binnenstadbewoners te behartigen,
moet het bestuur weten wat de bewoners zelf belangrijk
vinden. Daarom zijn onze bewonersbijeenkomsten ook zo
belangrijk. Maar we houden ook met enige regelmaat
peilingen op de website.” Een voorbeeld is de poll over de
herinrichting van het Wilhelminaplein, inclusief het idee om de
Pieckepoort te herbouwen. “Zonder al te veel publiciteit
hadden we in korte tijd 124 reacties”, vertelt Marie-Louise.
Overigens lijkt het nieuwe college van B. en W. de huidige
plannen ook niet echt te zien zitten: ze zijn niet opgenomen in
het coalitieakkoord.
Op 25 maart mag ze haar eerste algemene vergadering leiden.
Daarover elders in deze nieuwsbrief meer. Iets te melden aan
de voorzitter? Mail: voorzitter@blbwijkraad.nl.

Brug naar de toekomst
Wijkgericht wandelde, twee maanden voor de opening, over de Paleisbrug en ontfutselde
projectmanager Roel Dekens de geheimen van een welhaast futuristisch kunstwerk.
De Paleisbrug kan om die reden de brug naar de toekomst worden genoemd. Maar meer
nog omdat het de verbinding is van de historische binnenstad met het nieuwe stadsdeel aan
de andere kant van het spoor.
Overal in de wereld groeien steden en
krijgen de gebieden daaromheen ruimte
voor landbouw en natuur. ’s-Hertogenbosch is ook zo’n groeiende stad.
Volgens Dekens, werkzaam bij de sector
Stadsontwikkeling van de gemeente,
draagt de Paleisbrug bij aan die groei.
“We maken er de binnenstad groter
mee en leggen de basis voor ontwikkelingen aan beide zijden van de brug.”
De brug ligt volgens hem strategisch en
biedt een prachtig uitzicht op het
omliggende landschap van het Bossche
Broek en de Gement.
De brug is een bijzonder stadspark
geworden en dat zit onder meer in
zaken die voor de toekomstige gebruikers verborgen blijven. Een greep uit de
slimme details.

Marie-Louise Filippini,
nieuwe voorzitter van Blb/wijkraad Binnenstad.

Gladheid - Gewoon de brug op als het
elders in de stad door vorst glad is. Het
kan, ondanks het feit dat er op de brug
niet gestrooid kan worden. Nogal
wiedes, want staal kan niet tegen zout.
De oplossing: in de zomer wordt
warmte

Paradepleintjes bijna klaar
Er wordt al flink gespeeld op de nieuwe pleintjes in de Hofstad, maar ze zijn nog niet klaar. Zo ligt er nog veel zand op het
kunstgras. Dat moet nog inzakken en dat kan pas als het lange tijd droog is.
Ondertussen wordt er door diverse betrokkenen nagedacht
over een feestelijke opening van de nieuwe ‘paradepleintjes’.
Wijkmanager Riekje Bosch wijst er op dat voor zo’n festiviteit
mogelijk geld beschikbaar is, maar dan moet dat wel door
buurtbewoners worden aangevraagd.

Het gaat daarbij om zogenoemd ‘bewonersinitiatiefgeld,
kortweg BIG.
Kinderen uit Hofstad hielden woensdag 25 februari jl. zelf de
speelterreintjes schoon. Dat gebeurde tijdens de poetsdag in
die buurt.

Roel Dekens op de nieuwe Paleisbrug.

opgeslagen en die warmte wordt op
koude winterdagen gebruikt om het
wandel- en fietsgebied ijsvrij te houden.
Planten – Op de brug wordt een
verhoogd stadspark aangelegd, naar
ontwerp van Piet Oudolf, met lage
beplanting zoals grassen en struiken. Er
is een ingenieus systeem gemaakt dat
overtollig water afvloeit. En als het te
droog is, wordt er water aangevoerd.
Want de planten kunnen niet, zoals op
het aardoppervlak, met wortels diep
zoeken naar water. Een geavanceerd
systeem meet onafgebroken de vochtigheid van de aarde.
Schuine lift – Wie niet goed ter been is,
kan met de lift naar boven. Die lift volgt
de helling van de brug en is daarmee
één van de weinige ‘schuine liften’ in
het Nederlands openbaar gebied.
Zuinige lampen – De strakke lantaarns
zijn voorzien van zuinige LED-lampen.
Die verlichting kan ook nog eens met
dimmers worden aangepast.

Koele lift – De ramen van de lift blijven
op hete dagen lekker koel en daarmee
ook de lift zelf. Met dank aan grote
ventilatoren onder de lift. De koelte die
ze de lift in brengen, is in de winter
onder de brug opgeslagen.
IP-adres – De Paleisbrug heeft vier
internetverbindingen en is voorzien van
even zovele IP-adressen. Die worden
gebruikt om van afstand het beheer van
onder meer het bewateringssysteem en
de lift te regelen.
Bliksem – Bij bliksem is de Paleisbrug de
meest veilige plek van de stad, ondanks
al het staal in het kunstwerk. Bliksem is
dol op staal, maar de aarding van de
brug is juist daarom gigantisch, waardoor het risico op blikseminslag zo goed
als nihil is.
De Paleisbrug is onder toezicht van de
gemeente gebouwd door aannemer
Mobilis. De kosten zijn betaald door Rijk,
provincie en gemeente. De verwachting
is dat de brug in mei officieel wordt
geopend.

