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17 juni: meepraten
over groen en blauw
De binnenstad mag dan tjokvol oude en wat nieuwere stenen staan, er is ook veel groen en
blauw. Over dat groen en het water gaat de eerstvolgende openbare bijeenkomst van ‘Blb/
wijkraad Binnenstad’. Die wordt op 17 juni gehouden in Hotel Central en begint om 19.30 uur.
Wat dat blauw betreft: de ZuidWillemsvaart is haar functie voor het
scheepvaartverkeer kwijt, nu het
Maximakanaal in gebruik is genomen.
Heeft dat consequenties voor dat kanaal?
Laten we het water ongebruikt liggen of
moeten er nieuwe functies worden
bedacht? Denk en praat vooral mee
tijdens de algemene vergadering.
Gezellig
De vergaderingen worden elke drie
maanden gehouden en zijn vrijwel
zonder uitzondering druk bezocht. Dat is
niet alleen te danken aan de inhoudelijke
thema’s en het interactieve karakter van
de avonden, maar ook aan de informele
nazit. Zo leer je andere bewoners van de
binnenstad kennen of haal je bestaande
contacten verder aan. Erg gezellig.
De Zuid-Willemsvaart. Wat zullen we daar eens mee doen..?

Politiek geïnformeerd over spoorplannen
De commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer (ROB) liet zich op woensdagavond 22 april uitgebreid informeren over het
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Sonja de Jong, gemeentelijke projectleider PHS, legt het doel van het PHS nog maar eens
uit: “Spoorboekloos reizen en meer capaciteit voor het goederenvervoer.”
Op de publieke tribune luisterde een
afvaardiging van de Bewonersvereniging
Leefbare Binnenstad (BLB) aandachtig
mee. “De bewonersvereniging is helaas
geen partij in dit verhaal want wij zijn
geen direct belanghebbenden”, zegt
Henk Schuurs later. Hij is lid van de
bewonersvereniging en van het onlangs
opgerichte ‘Actiecomité Goederentreinen
nee!’ “Wij zijn mordicus tegen!”

Loterij
De toename van de goederentreinen
tijdens de nachtelijke uren, houdt de
gemoederen van de bewoners van de
spoorzone nogal bezig. Zij vrezen voor
hun nachtrust vanwege trillings- en
geluidsoverlast. Er is een proef bedacht
om geluidsoverlast terug te dringen,
door de treinen langzamer te laten
rijden. Dit lost volgens de tegenstanders
echter maar een klein deel van het

probleem op. Ze verwijzen daarbij naar
de brandbare en giftige gassen en
vloeistoffen die over het spoor vervoerd
worden. “Volstrekt krankzinnig om
goederentreinen door steden te laten
rijden”, meent Schuurs. “De overheid
benadert de veiligheidsrisico’s statistisch,
net als bij een loterij: meestal krijg je
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niks maar het kan ook raak zijn. Dan
scheer je rakelings langs de afgrond.”
Bezwaar
Eind van het jaar ligt het Ontwerp
Tracébesluit en de Milieueffectrapportge
zes weken ter inzage. De gemeente heeft
dan de tijd een zienswijze in te dienen.
“We gaan proberen er het beste voor de
stad uit te slepen”, verzekert De Jong.

Wat later in het traject krijgen ook
bewonersgroepen nog de mogelijkheid
om in beroep te gaan. “Zij kunnen
daarbij zeker rekenen op ondersteuning
van de gemeente.” Inmiddels heeft het
actiecomité in het land gekeken naar
vergelijkbare situaties. “We willen op
nationaal niveau één front vormen met
andere organisaties die bewonersbelangen behartigen”, legt Schuurs uit.

“Wij willen die goederentreinen niet en
bovendien is het ook helemaal niet
nodig. Tegen de tijd dat het nieuwe tracé
is aangelegd, is ook in Duitsland het
derde spoor gereed waardoor een prima
aansluiting op Betuweroute ontstaat. Die
is aangelegd voor het goederenvervoer
naar Duitsland. Wij zijn mordicus tegen.
Wij zullen het niet accepteren en gaan
desnoods door tot het Europese Hof.”

Parkeergarage bijna klaar
Parkeergarage St.-Jan is eind juni klaar. Dan is de binnenstad weer goed bereikbaar voor de
automobilist en kunnen auto’s worden geparkeerd in een luxe uitstralende garage.
Andrea Bult is als communicatiemedewerker van de gemeente druk met de
opening van de garage. “We willen na de
oplevering zo snel mogelijk de garage
openstellen. Maar we willen ook graag
even stilstaan bij de afsluiting van dit
grote bouwproject. Dat doen we met alle
betrokkenen zoals de bouwer, de
begeleidingsgroep en omwonenden. De
officiële opening houden we mogelijk in
september. Niet zozeer vanwege de
garage, maar vanwege het hele gebied
tussen Hekellaan, Zuid-Willemsvaart,
Gestelseweg, Zuiderparkweg en
Pettelaarseweg.”
“Omwonenden hebben de afgelopen
twee jaar echt wel overlast gehad”,
erkent Andrea. “We vinden dan ook dat
het hele gebeid in het zonnetje mag

Hij is bijna klaar, parkeergarage St.-Jan.

worden gezet. Want ook in de openbare
ruimte rondom de parkeergarage is veel
gebeurd.”
De bouw van de parkeergarage was
afgelopen jaren goed voor nogal wat
publiciteit. Want al gravend stuitten de
bouwers op verschillende archeologische
vondsten. Resten van neanderthalers en
een Franse soldaat werden bijvoorbeeld
gevonden. “Niet zo verwonderlijk”, vindt
Andrea. “We bouwen in en onder
historisch terrein. Als straks de garage
klaar is zullen we een deel van die
vondsten exposeren.” Ook dat gebeurt in
de garage, waar voetgangers en auto’s
door een glazen wand worden
gescheiden. Aan de zijde van het voetgangersgebied wordt ruimte gecreëerd
voor die tentoonstelling.

Het wordt, belooft Andrea, een vriendelijke parkeergarage. De warme
LED-verlichting zal bijvoorbeeld aandoen
als daglicht. En dan zijn er nog de pilaren
die niet rechtop maar schuin zijn
geplaatst. Vrouwen zullen het voordeel
daarvan misschien eerder beseffen:
probeer je achter zo’n schuin geplaatste
pilaar maar eens te verschuilen. “Het is
een veilige parkeergarage”, aldus
Andrea. “Er is onafgebroken toezicht in
de garage. Dat gebeurt met camera’s en
met bemensing; de centrale meldpost van
Stadstoezicht krijgt er straks haar
thuishaven.”
Al op 27 mei verplaatste Stadstoezicht de
centrale van het parkeerbeheer én hun
meldkamer al naar de parkeergarage.

Oren en ogen van de binnenstad
Wijkagenten Pieter van de Pas en Inge van Luijt lopen, fietsen en rijden regelmatig door de
binnenstad. Om wijkgerichte problemen op te lossen, maar vaak ook om even met
buurtbewoners en ondernemers een praatje te maken. “Met z’n allen zijn wij de oren en ogen
van de binnenstad.”

Wijkagent Piet van de Pas. Zijn collega Inge van Luijt was helaas verhinderd toen de foto werd gemaakt.
Inge werkt al een aantal jaar als wijkagent in de Bossche binnenstad. Pieter
pas sinds dit jaar. Hij vindt het belangrijk
dat hij zichtbaar is en herkent wordt en
is daarom regelmatig ‘buiten’. “Ik merk
dat steeds meer mensen me herkennen
als ‘de wijkagent’. Dat is een goede
zaak.”
Wijkagent zijn in de binnenstad kent
ook specifieke problemen die bij een
binnenstad horen. Neem overlast van
drank en drugs, winkeldiefstal en
geweld. Pieter: “Dit soort meldingen zijn
er in Den Bosch ook. Ze komen binnen
bij de noodhulp voor de eerste actie.
Daarna komen Inge en ik in beeld. We
kijken of er nog extra hulp van een
welzijnsorganisatie nodig is bijvoorbeeld. Of we maken een praatje met een
ondernemer die te maken heeft gehad
met diefstal of geweld.”

Spin in het web
Goede samenwerking met organisaties
als Novadic, de gemeente, GGZ en Divers
zijn belangrijk. “Als wijkagent ben je
spin in het web. Je bent een netwerker
pur sang”, vertelt Pieter. “Je bent
continu bezig op welke manier je
buurtbewoners kunt helpen, waar ze op
de juiste plek zijn voor het oplossen van
hun probleem. Een goede relatie met
ondernemers, gemeente en welzijnsorganisaties zijn daarom ontzettend
belangrijk. Ik werk dagelijks met ze
samen.” Pieter benadrukt dat een goed
contact met buurtbewoners net zo
belangrijk is. “Zij zien en horen veel. Een
ogenschijnlijk onschuldig babbeltje kan
mij en hen veel opleveren.”
Het is daarom ook belangrijk dat
klachten, overlast en andere zaken
gemeld worden bij Pieter en Inge. Hoe
klein ook. Pieter: “Ik hoor vaak ‘ach, we

melden het maar niet, want er wordt
toch niets aan gedaan’.” Dat is niet
waar. Ik kijk oprecht naar elke melding.
Soms kan ik het niet direct oplossen,
omdat het om een langslepend conflict
gaat of omdat er andere zaken meer
spoed hebben. Soms is er niet meer
nodig dan een lijntje leggen met een
andere instantie om het op te lossen.
Wat het antwoord ook is, alle meldingen
neem ik serieus en ik ga zo snel mogelijk
het gesprek aan. Dat beloof ik.”
Wat te bespreken met Inge of
Pieter? U kunt ze met regelmaat
vinden in de binnenstad. Maar u
kunt ze ook mailen via pieter.van.
de.pas@politie.nl of inge.van.luijt@
politie.nl. Beiden zijn ook te volgen
via Twitter via @Wijkag_DBCentr en
@Wijkag_DBCentr2.

…En nou nog een winkelbedrijf
Zelden werd een plan met zo veel enthousiasme ontvangen als dat van het Gasthuiskwartier. Met het nieuwe plan komt er een
einde aan de jarenlange onzekerheid over het GZG-terrein.
Al heel wat projectontwikkelaars,
wethouders en ambtenaren beten zich de
afgelopen jaren stuk op het GZG-terrein.
Het vertrek van het ziekenhuis daar viel
zo ongeveer samen met het instorten van
de bouwbranche – en zie dan maar iets
nieuws van de grond te tillen. Maar
eindelijk is er dan een plan. De presentatie, woensdag 20 mei jl., zorgde voor
een hoop loftuitingen.

kundige Edzo Bindels aan de ruim
vijfhonderd belangstellenden de
contouren van het nieuwe gebied en
vertelden ze over het ontwerp van de 120
woningen die er gebouwd gaan worden.
Het Gasthuiskwartier wordt, zo bleek uit
de presentatie, een onderdeel van de
Bossche binnenstad. Oud en nieuw,
rijksmonumenten en nieuwe woningen
gaan er één geheel vormen.

Eén geheel
Het ruim vier hectare grote GZG-terrein
wordt de komende jaren getransformeerd naar een inspirerend woon-,
winkel- en verblijfsgebied. Tijdens de
informatieavond toonden wethouder Eric
Logister, directeur stadsontwikkeling
Willem van der Made en stedenbouw-

Aansluitend op de oude binnenstad
wordt het zogenaamde zwerfgebied als
woongebied ontwikkeld. Er komen
relatief dure woningen tussen de monumentale panden van het GZG-terrein.
Daarnaast wordt er een nieuw stedelijk
woonmilieu ontwikkeld tussen de
Zuid-Willemsvaart en de monumentale

panden van het GZG. Op deze plek
worden verschillende soorten woningen
en appartementen ontwikkeld. Het
parkeren gebeurt ondergronds. Zo wordt
het gebied autoluw. Met de verkoop
wordt na de zomervakantie al begonnen.
De bouw gaat begin 2016 van start.
Het wachten is nog op een groot winkelbedrijf, want de plannen voorzien ook in
6.000 m2 winkeloppervlak. Die winkelruimte komt aan de Tolbrugstraat,
tegenover de Arena. Zo wordt het
nieuwe winkelgebied één geheel met de
detailhandel die er in de binnenstad al is.
Voor meer informatie:
www.gzgterrein.nl.

Joeri de Bekker op de Paleisbrug. Naast hem wijkmanager binnenstad Riekje Bosch. Want die wandelde toevallig voorbij.

De brug van elders naar ergens
Landschapsarchitect Joeri de Bekker moet het toegeven: ook hij dacht dat de Paleisbrug niks met
nergens zou verbinden. “Maar ik heb me vergist. Kijk eens hoe druk het er nu is!”
Joeri werkt in ’s-Hertogenbosch. De HAS,
waar hij les geeft, ligt aan de ene kant
van de brug en zijn kantoor aan de
andere. De brug lijkt dan ook voor hem
gemaakt. Maar ook voor veel anderen, zo
wordt duidelijk tijdens een wandeling
over de brug. Het is op een wat druilerige
maandagochtend dat Wijkgericht en
Joeri over de balustrade van de brug naar
de bouwplaats in het Paleiskwartier en
de voorbij denderende treinen kijken.
Maar zelfs op dat moment is het druk.
“Wie had dat gedacht?”
Mooie brug, maar de planten staan
er wat zielig bij.
“Geef het even een kans. Neem nou dat
gele gras daar. Als je heel goed kijkt zie
je al jonge, groene sprietjes tussen het
geel. Dat komt goed. En natuurlijk is er
op detailniveau het een en ander te
vinden dat niet goed is of niet goed lijkt.
Ik vind het persoonlijk bijvoorbeeld raar

dat in de palen die er staan niet alleen
lampen achter glas te zien zijn, maar ook
snoeren. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Komt vast nog goed.”
Mensen mopperen over de kosten
van de brug.
“Wat de brug duur maakt, zijn vooral
zaken die je niet één, twee, drie ziet. Om
hier planten en bomen te laten groeien,
dat vraagt nogal wat van de constructie
en van het systeem waarmee je water
aanvoert en overtollig water ook weer
afvoert. Een stad moet trouwens het lef
hebben om zo nu en dan kostbare,
bijzondere dingen te doen. Dat is belangrijk voor het elan en de toekomst van
zo’n stad.”
Je bent wel erg enthousiast.
Helemaal geen kritiek?
“Amper. Nou vooruit dan: ik vind de brug
niet geschikt voor fietsers. Ik vraag me

De Paleisbrug brengt weer wat meer groen in de stad. Op de algemene vergadering van ‘Blb/wijkraad Binnenstad’ gaat het over het groen én het blauw (lees:
het water) in de binnenstad. Die vergadering wordt op 17 juni gehouden in
Hotel Central. Aanvang 19.30 uur.

ook af of je als fietser niet beter en
sneller het spoor kunt passeren via de
tunnel in de Vlijmenseweg. Wie kiest
voor de brug, moet slalommend naar de
andere kant. Dat is niet handig. De brug
is een fijne manier om over te steken,
maar dan toch vooral voor voetgangers.”
Het is nu druk. Dat komt natuurlijk
ook omdat mensen nieuwsgierig zijn.
Straks is het nieuwe eraf en dan
wordt het alsnog stil. Denk je niet?
“Nee, dat denk ik niet. Een vriendin
woont in de binnenstad. Ze vertelde dat
ze via de Paleisbrug en de tuin van Ricoh
heel snel in natuurgebied ’t Gement is.
Maar belangrijker: dit zou zomaar een
brug kunnen worden waarop mensen
flanneren. Een beetje zoals dat in landen
rond de Middellandse zee gebruikelijk is.
Met dan aan de ene kant een ijscokar en
aan de andere kant een barista-café (een
café met koffie, bereid door een specialist op dat gebied, red.). Langzaam
slenteren, genieten van de mooie
zomeravond, knikken naar voorbijgangers en kijken naar de treinen die
hieronder voorbij gaan. Prachtig.”

Hinthamerbegin
Dankzij de noodbrug is Hinthamereinde weer goed bereikbaar. Dat is goed nieuws voor de
ondernemers daar. En ook voor al die mensen die eens andersoortige winkels willen bezoeken.
Hinthamereinde heeft door de jaren
heen een geheel eigen karakter
gekregen. Hier geen landelijke winkelketens, maar zaken die letterlijk uniek zijn.
Neem nou De Winkel Die Werkt. Katerina
Kancheva werkt er als stagiaire en vertelt
bezoekers graag over het wel erg brede
aanbod van producten in de winkel.
Kleding, honing, kruiden, sieraden en
retromeubelen van topkwaliteit: het is er
allemaal en alles draait om ambachtelijkheid, duurzaamheid en hergebruik. Ook

mooi: in de winkel werken mensen die
om verschillende redenen maar moeizaam een baan vinden en hier de kans
krijgen om werkervaring op te doen. “Er
zijn hier ervaren leermeesters die
jongeren bijvoorbeeld leren hoe ze oude
meubels kunnen opknappen”, vertelt
Katerina. “Wat ook leuk is: de producten
van BioTuinder zijn alleen hier en op
internet te koop. Best uniek.”
Will Hoeben heeft de leiding in de winkel

Katerina Kancheva (links) en Monique Cornelis van De Winkel Die Werkt.

en geeft graag een rondleiding. En laat
zien dat er achter de winkel nog heel wat
bedrijvigheid is te vinden. Er is niet alleen
een werkplaats, maar ook een fotostudio.
“Hier worden artikelen gefotografeerd
voor webshops. Had je niet verwacht hè,
hier bij De Winkel Die Werkt?”
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Martin Neefs in zijn behangzaak.
Derde generatie
Enkele tientallen meters verderop treffen
we Martin Neefs van Neefs Behang Select
aan. Martin is de derde generatie Neefs
‘in het behang’ en propt meer woorden
in een minuut dan er rollen behang in
zijn winkel liggen. Maar Martin heeft dan
ook veel te vertellen. Over de buiten
gebruik genomen Bartenbrug die voor
verlies aan klandizie heeft gezorgd, maar
“eerlijk is eerlijk: er was in diezelfde tijd

ook een economische crisis. Dus wat ligt
nou aan de brug en wat aan de recessie?”
Hij voegt er aan toe dat de gemeente
ondernemers tegemoet komt in het
verlies aan omzet. “Dat is een pleister op
de wond. Nou ja, pleistertje.”
Martin bekent dat zijn winkel wel eens
betere tijden heeft meegemaakt. “Er
waren jaren dat we als een gek
verkochten. We. Ik had toen nog perso-

neel. Nu doe ik het alleen en ik ben blij
dat ik in de topjaren geld apart heb gezet
en heb geïnvesteerd in garageboxen en
appartementen. Want van het behang
kan ik nu niet leven.” Maar somber is hij
niet. “Dit is een prachtige straat. Wist je
dat Abel Slippens hier ooit is begonnen?
Dé Abel Slippens, van de Sligro? Het duurt
misschien nog jaren voor we het gedoe
van de brug te boven komen, maar deze
straat heeft nog altijd potentie.”

87 plaatjes zeggen meer dan…
Als één plaatje meer zegt dan duizend woorden, dan heeft stedenbouwkundige Maurits Klaren
een boekenkast over de deelnemers aan de algemene vergadering van ‘Blb/wijkraad binnenstad’
uitgestort. Op 25 maart jl. gaf hij als gastspreker zijn visie op de inrichting van het
Wilhelminaplein. Dat deed Klaren met 87 plaatjes.
Volgens de Amsterdammer kan het nu
nog lege grasveld een pareltje worden.
Hij had diverse suggesties, zoals een
markant gebouw, een verbinding met de
Vughterpoort én de Dommel en een
park. Beslis vooral niet overhaast, aldus
Klaver. “Geef het gebied een tijdelijke
functie, maak er bijvoorbeeld een
weelderige bloementuin van. En neem de
tijd om met belanghebbenden een visie
te ontwikkelen dat een breed draagvlak
heeft.” Vanuit de zaal, gevuld met ruim
150 binnenstadbewoners, kwamen ook
suggesties. Zo werd er gepleit om de

middeleeuwse poort in de bestrating
zichtbaar te maken en om een park aan
te leggen dat ook en vooral voor
kinderen de moeite waard is. Namens
‘Blb/wijkraad Binnenstad’ liet voorzitter
Marie Louise Filippini weten dat ook wat
hen betreft rust in acht wordt genomen.
“We moeten geen overhaaste besluiten
nemen”, aldus de voorzitter.
Bowling
Tijdens de vergadering ging het verder
over de acties tegen de uitbreiding van
het goederentreinverkeer door de stad

en de plannen met betrekking tot de
voormalige garage Pompen & Verlouw.
Het monumentale pand ligt ingeklemd
tussen de Vughterstraat en de Parklaan.
Er bestaan plannen voor een bowlingbaan. Buurtbewoner Paul van Poppel
trad op als gastspreker en zei te vrezen
voor geluids- en parkeeroverlast. “Geen
bowlingbal rolt er bij ons in de buurt”,
beloofde Van Poppel.

De pareltjes van de Binnenstad

De straat van Marinus van der Lubbe
“Wonen in een gloednieuwe woning op een prachtige locatie in hartje centrum ‘s-Hertogenbosch? Er zijn nog maar twee
woningen beschikbaar”, is te lezen op de Facebook-pagina Berewoutstraat. Prachtige locatie? Een halve eeuw geleden hadden ze
daar vast om gelachen.
De Berewoutstraat is een bijzonder
straatje. Het ligt om de hoek van de
Uilenburg en ligt precies tussen de Dieze
en de Dommel. De straat zit tjokvol
historie. De geschiedenis gaat terug tot de
veertiende eeuw toen Arnout Berwouts
het recht kreeg op die locatie een deel
van de stadsmuur te betimmeren. Resten
van een groot pand zijn later gevonden,
geen idee of het de woning of pakhuis
van de familie Berwouts betrof. Wat we
wel weten: De familie zorgde uiteindelijk
voor de naam van de straat.
We slaan vier eeuwen over. In 1744 werd
een kazerne gebouwd, gemakshalve
Berewoutkazerne genoemd. De soldaten
hielden het er lang vol, pas in 1920
verloor het gebouw haar militaire
functie. Toen was het trouwens geen

kazerne meer, wel waren er kantoren
voor militairen. Het gebouw werd in de
jaren 20 een hofje voor senioren. De
kazerne is eind vorige eeuw gerenoveerd.
De Berewoutstraat bood in vervlogen
tijden ook onderdak aan een klooster en
een klokkengieterij. Maar meest saillant
is toch wel de kruidenierswinkel die er
gevestigd was. Petronella van der Lubbe
opende in de jaren twintig met steun van
haar ouders die winkel. Dat gebeurde
nadat haar man Frans aan de drank was
geraakt en er vandoor ging. De familie
woonde toen nog in Leiden. Petronella
nam haar drie kinderen onder de arm,
toog naar ’s-Hertogenbosch, probeerde
van de winkel een succes te maken en
werd uiteindelijk schoonmaakster en
dienstmeid.

Dat we die historie hier oprakelen is
omdat haar zoon de geschiedenis is
ingegaan als het eerste Nederlandse
nazislachtoffer. Marinus van der Lubbe
werd immers veroordeeld als stichter van
de brand in het Rijksdaggebouw in
Berlijn. Hij werd ter dood veroordeeld.
Zijn daad en dood in 1934 hadden
internationaal verstrekkende gevolgen.
Bijzonder: voor Albert Einstein was het
proces tegen Marinus aanleiding zich te
keren tegen het nazisme.
Toch maar eens een kijkje nemen in de
Berewoutstraat dus. En hou dan even stil
bij nummer 10. Want daar woonde hij
dus als kind, Marinus.
(Met dank aan www.bosschebabbels.nl.)

De Bererwoutstraat,
een pareltje van de binnenstad.

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
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