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Bewoners bespreken ‘slepende kwesties’
Waarom lukt het maar niet om bewoners van de binnenstad dicht bij huis te laten parkeren? En waarom wordt er nog steeds zo
vaak zo hard gereden? De algemene vergadering van Blb/wijkraad binnenstad wordt de avond van de Slepende Kwesties.
Woensdag 29 maart in De Muzerije. Aanvang 20.00 uur.
Slaagt de gemeente er niet in om de
boel voor eens en altijd goed te regelen?
Slaat Blb/wijkraad binnenstad geen deuk
in een pakje boter? Of zijn de belangen
te tegenstrijdig om wat dan ook voor
elkaar te krijgen? Tijdens de algemene
vergadering gaan deskundigen en
bewoners het er over hebben. Iedereen
is van harte welkom, lid van de Blb of
niet.

Wijkmonitor
De avond begint met een presentatie
over de wijkmonitor. Voor de tweede
keer is een diepgaand onderzoek gedaan
naar het wel en wee van de binnenstad.
Zowel feitelijke gegevens als ‘de onderbuik’ van bewoners zijn onder de loep
genomen. Het resultaat is boeiend en
ook nog eens belangrijk voor beleidsmakers, beleidsuitvoerders en bewoners.

Daarna wordt onder leiding van een
onafhankelijk gespreksleider een debat
geleid over parkeren en hardrijders.
Daaraan doen ook vertegenwoordigers
van de gemeente mee.
Voor leden van Blb/wijkraad binnenstad
begint de avond al om 19.30 uur. Dan
wordt een ledenvergadering gehouden.
Meer over de wijkmonitor op pagina 8.

Litteken wordt icoon
De Zuid-Willemsvaart is een vanzelfsprekendheid, maar toen die in 1825 werd aangelegd, trokken de bedenkers met het kanaal
volgens landschapsarchitect Peter Lubbers “een litteken door de historische stad”. Een mooi litteken is het inmiddels. En het
wordt nog mooier.
Lubbers is van Buro Lubbers landschapsarchitecten en hield op 30 januari
presentaties voor belangstellenden over
wat er zoal kan gebeuren met en rond
het kanaal. In Kafé Koudijs aan de
Tramkade hingen de mensen zowat met
de benen buiten om te horen wat er allemaal mogelijk is, nu er geen beroepsscheepvaart meer door de stad komt. Die
schippers maken immers gebruik van het
Maximakanaal, dat als een snelweg om
’s-Hertogenbosch voert.
Icoon
Volgens wethouder Eric Logister is het
Maximakanaal “een schitterende kans
om een icoon aan onze stad toe te
voegen”. Voor maar liefst 12 kilometer
kanaal kunnen nieuwe bestemming
worden bedacht. Bosschenaren spelen

daarin een belangrijke rol. De afgelopen
weken lieten ze van zich horen tijdens tal
van gelegenheden. Dat begon al op de
informatiebijeenkomst in Kafé Koudijs.
Vele tientallen gele notitieblaadjes
werden op kaarten geplakt met een
grote diversiteit aan ideeën. En dan
waren er daarna nog de inloopbijeenkomsten, pitches (bedenkers van ideeën
konden hun plannen presenteren) en de
bijdragen aan de website Droomstad.
Lubbers prikkelde de fantasie door tal
van mogelijkheden te presenteren. Zo
passeerden plezierbootjes, parken,
vissteigers, huizen op het water,
bedrijven aan de waterkant, wandelroutes, honden-uitlaatveldjes, terrassen,
natuurgebieden en, al dan niet culturele,
evenementen de revue. Maar wat er ook

gaat gebeuren: het Zuid-Willemspark,
zoals het kanaal en haar oevers wordt
genoemd, gaat ’s-Hertogenbosch
groener maken. Net zo zeker is dat er
‘iets’ met Sluis Nul gaat gebeuren. De
huidige sluis kan volgens Lubbers nu
maar drie keer per week gebruikt
worden, “anders trekt de Zuid-Willemsvaart het Maximakanaal leeg. Een
versmalling van het kanaal op die plaats
kan er voor zorgen dat de sluis dagelijks
gebruikt kan worden”. Blb/wijkraad
binnenstad pleit in een reactie voor meer
ruimte voor voetgangers, fietsers en
(parkerende) automobilisten. Een
welhaast futuristisch idee, dat Blb opving
en doorgeeft: leg de vaart in een soort
Zie verder pagina 2

vervolg van pagina 1
bak en creëer daaronder ruimte voor
auto’s.
Droom
“De ultieme droom van het College”,
noemde het Brabants Dagblad het
Zuid-WIllemspark. Dat College gaat alle
ingebrachte ideeën verzamelen en biedt

de gemeenteraad vervolgens een
voorstel aan. Overigens zijn de eerste
tekenen van verandering nu al zichtbaar.
Zo is op de bruggen het logo van het
Zuid-Willemspark aangebracht. Daarnaast heeft een trio van schrijvers zich op
de brughuisjes gestort. Die huisjes
vormen de aanleiding voor een reeks

historische verhalen die deze zogenoemde K’naal-schrijvers gaan verzamelen.
Tot eind maart is er elke dinsdag de
gelegenheid om kennis te maken met
het Zuid-Willemspark in Kafé Koudijs aan
de Tramkade.

Op 18 februari werd de reeks bijeenkomsten over het Zuid-Willemspark afgesloten in Kafé Koudijs.

Tot half november worden er verschillende kunstzinnige activiteiten in en rond
drie brugwachtershuisjes aan de ZuidWillemsvaart gehouden. Ivonne van der
Velden en Imke van Dillen bedachten het
project. Imke is lid van de landelijke
Stichting Brugwachtershuisjes, die
soortgelijke activiteiten ontplooit in
onder meer Delft en Amsterdam. De
stichting heeft zich opgeworpen om
leegstaande huisjes een nieuwe, soms
tijdelijke, bestemming te geven. In
’s-Hertogenbosch ging de periode van
negen maanden vol activiteiten begin
februari feestelijk van start.

‘De samenleving maken we samen’
De nieuwe regeling Wijk- en Dorpsbudget lijkt een vliegende start te maken. En als daar één man verheugd over is, dan is het
wel wethouder Jos van Son. Voor hem is het meer dan zomaar een nieuwe subsidiepot. “Dit gaat over mensen die goede ideeën
hebben voor hun eigen buurt of wijk en die om willen zetten in concrete initiatieven.”
Samen met zijn collega Paul Kagie is Van
Son de geestelijk vader van de nieuwe
regeling. Voor wie het heeft gemist: elk
stadsdeel heeft vanaf dit jaar een vast
jaarbudget dat zelf kan worden besteed
aan meer samenhorigheid, tastbare
zaken in de openbare gebied ruimte of
veiligheid. ‘Sociaal, fysiek en veilig’ heet
dat in het gemeentelijk jargon. Hoewel
de aanvragen bij de gemeente worden
ingediend, zijn het bewoners zelf die
besluiten nemen over waar het geld aan
wordt besteed.
Deskundig
“En juist dat is wat de nieuwe regeling
bijzonder maakt”, vindt Van Son. “Op
het niveau van de gemeenteraad en het
College worden besluiten genomen die
de hele gemeente aangaan en dat blijft
zo. Maar wie zijn er het deskundigst
over hun buurt of wijk? Juist, de inwoners. De buurt is van de buurt en voor de
buurt.”
Kagie en Van Son willen zo veel mogelijk
wijkbewoners laten doen wat ze zelf
kunnen en willen. “Daarom hebben we
ons amper bemoeid met hoe in de wijk
besluiten over de besteding van het geld
worden genomen. In sommige wijken

Wethouder Jos van Son

neemt de wijkraad die taak op zich en
elders zijn weer nieuwe commissies of
groepen opgericht. In de binnenstad
bijvoorbeeld, komt er een commissie, die
los van gemeente en wijkraad gaat
opereren. Wel gaat Blb/wijkraad
Binnenstad ervoor zorgen dat die
commissie er komt. De groep wijkbewoners wordt verantwoordelijk voor de
verdeling van € 56.270 per jaar.
Samenleving
De wethouder vindt dat het nieuwe
budget past in de opkomst van burgerparticipatie. “Al voordat dit begrip
populair werd, waren veel wijkbewoners
in ’s-Hertogenbosch actief voor de eigen
buurt en wijk. Het overhevelen van
gemeentelijk geld naar de wijken past
daarin. De samenleving maken en zijn
we samen, dat is geen exclusieve taak
van de gemeente. Het is plezierig om te
ervaren dat dit besef groeit. En neem
van me aan dat het niet louter te danken
is aan het College dat burgers wil
stimuleren. Het tegenovergestelde is net
zo goed waar: steeds vaker kloppen
groepen inwoners bij ons aan omdat ze
iets willen. Prachtig.”
Het betekent niet dat de gemeente zich
terugtrekt uit de wijken.

“Vanzelfsprekend niet. De gemeente
heeft belangrijke verantwoordelijkheden, onder meer op het gebied van de
openbare ruimte. En zelfs bij het
wijk- en dorpsbudget hebben we nog
altijd een rol. Zo zien we erop toe dat
het geld goed en eerlijk wordt besteed,
onder meer door de boekhouding te
controleren. Verder mag er met het
budget natuurlijk niks onwettigs worden
gedaan. We hebben ook daar een
verantwoordelijkheid. Overigens
vertellen we niet alleen wat er niet kan.
Liever wijzen we er dan op wat er wel
mogelijk is.”
Geruststellend
Overigens vreest Van Son geen verkeerd
gebruik van de nieuwe regeling. “Ik kom
veel in de wijken en de dorpen en wordt
keer op keer verrast door de enorme
inzet van vrijwilligers die zonder eigenbelang hun buurt een beetje mooier
maken. In een tijd dat steeds meer
mensen zich zorgen lijken te maken over
het verlies van onderlinge samenhang en
hulp, is het geruststellend om bijna
dagelijks voorbeelden te zien van het
tegenovergestelde.”

Onkruid vergaat wèl
Het is fijn dat ze bij de gemeente de openbare ruimte zo duurzaam mogelijk beheren. Maar kunnen wij dat met onze eigen tuinen
ook, vroegen binnenstadbewoners onlangs tijdens de najaarsvergadering van Blb/wijkraad Binnenstad. Ja, dat kan. Freya Macke
geeft tips.
Freya is in het dagelijks leven beleidsadviseur water bij de gemeente. Daarom
weet zij ook het een en ander van het
duurzame onderhoud van tuinen. Ze
vindt dat bestrijdingsmiddelen vaak niet
nodig zijn. “En als je dan toch kiest voor
bestrijden, doe het dan verstandig.”
1. Zonder bestrijdingsmiddelen
Doe het zelf: “Met schoffelen, wieden en
onkruid er met de hand uit trekken, kom
je al een heel eind. Wat ook helpt:
planten op de juiste plaats zetten en
combineren met geschikte planten. Kies
voor planten die robuust en zelfredzaam
zijn. Als je dat doet en rekening houdt
met de behoefte aan zon en schaduw,
dan worden planten sterk en hebben
onkruid en plagen weinig kans. Denk
aan slimme combinaties. Wie in de
moestuin bijvoorbeeld sla verbouwt,
heeft nogal eens last van luizen. Zet er
kervel naast en de luizen slaan op de
vlucht.”

stenen pad? Dan is de kans groot dat het
pad weinig wordt gebruikt. Misschien
een idee om de stenen weg te halen?
Het zorgt voor minder ergernis over
groene stenen en het water kan gemakkelijker de grond in. Groene aanslag kun
je trouwens met een bezem of hogedrukspuit verwijderen.”
Handig gras: “Kies voor een gazon dat
weinig kans biedt op onkruid. Wist je dat
er veel andere mooie bodembedekkers
zijn? Kruipend tijm bijvoorbeeld, daar
komt niks tussen. Het hoeft nooit
gemaaid en je kunt er gewoon overheen
lopen. En zo zijn er nog wel meer
nooit-meer-maaien-gazons.”
2. Bestrijd verstandig
Dieren: “Last van slakken? Egels zijn er
dol op. Maak de tuin een paradijs voor
egels. Dat doe je door je tuin niet
hermetisch af te sluiten en laat in de
wintertijd hopen bladeren liggen, daar
kruipen ze graag onder.”

Mest: “Wees zuinig met mest. Te veel
mest laat planten te hard groeien en
daardoor worden ze kwetsbaar voor
plagen en ziekten.”
Als het niet anders kan: “Als er dan toch
bestrijdingsmiddel nodig is of lijkt, kiest
bewust. Wat verkocht mag worden, is
niet per definitief ook goed. Vraag
advies en houd je aan het doseeradvies.
En o ja: schoonmaakazijn is, anders dan
weleens wordt beweerd, wel degelijk
slecht. Onkruid gaat er niet voor niets
van dood.”
3. Laat het onkruid groeien
“Ik besef dat niet iedereen er enthousiast over zal zijn, maar toch: het is te
overwegen om onkruid te laten groeien.
Onkruid trekt vlinders, vogels en insecten
aan. Dat is nuttig en leuk.”
Meer tips nodig? Bij de meeste tuincentra helpen ze u graag verder. Internet
biedt ook veel informatie, bijvoorbeeld
op de website velt.be.

Niet te veel steen: “Groeit er mos op je

En de
gemeente?
De gemeente ’s-Hertogenbosch
loopt al jaren voorop in het
duurzaam bestrijden van onkruid.
Kwalijke goedjes zijn in de ban
gedaan en werden vervangen door
vaker vegen en het branden van
onkruid. Verder wordt gekozen
voor zelfredzame planten, die ook
zonder hulpmiddelen niet erg
vatbaar zijn voor ziekten. De
plantsoenen zijn ruiger dan in het
verleden. Freya: “We verminderen
daarmee de noodzaak van bestrijdingsmiddelen en stimuleren het
insectenleven.”

Freya Macke op het groendak van de schuur in haar achtertuin. Groendaken nemen veel water
op en geven ruimte voor meer planten en dieren in de stad.

Verder laat de gemeente het
regenwater niet langer via regenpijpen in het riool verdwijnen,
maar in de grond zakken. De
gemeente stimuleert de eigenaren
van percelen om hetzelfde te
doen. Bij nieuwbouw is dat zelfs
verplicht.

Hoe een leuke tuin een
geweldige tuin werd
De tuin bestaat al veel langer, maar vereniging Jeroen Bosch Tuin vierde onlangs haar eerste lustrum. Dat gebeurde bescheiden
met een kan koffie en een pak stroopwafels en eigenlijk ongemerkt. Want er moest vooral gewerkt worden.
De vereniging gaat zich naar verwachting als binnenkort melden voor een
bijdrage uit het wijk- en dorpsbudget.
Een bescheiden bijdrage, want een paar
honderd euro is voor de vrijwilligers rond
de tuin genoeg om het voormalige
stadspark te onderhouden. Dat geld is
nodig voor gereedschap en andere
materialen.
Achtertuin
René Denis woont sinds een jaar in de
binnenstad. Vanuit de achterzijde van
zijn woning kijkt hij uit op, wat hij
beschouwt als “een beetje mijn achtertuin”. De andere twintig vrijwilligers
hebben gelijksoortige gedachten. Samen
zijn ze één zaterdag per maand actief in
de tuin. De gemeente doet het groot
onderhoud, onder meer aan bestrating
en bomen – de vrijwilligers doen de rest.
Han Vissers is zo’n vrijwilligsters. Ze
woont al sinds eind jaren 80 in de tot
wooncomplex verbouwde kapel en zag

hoe het park in de jaren negentig
verloederde. Het begrip burgerparticipatie moest toen nog worden uitgevonden, maar Han stroopte met enkele
andere buurtbewoners de mouwen op.
Ze legde contact met andere betrokkenen en zo werd besloten het tuinonderhoud zelf ter hand te nemen.
Vandalisme
Het resultaat mag er, vijf jaar na de
oprichting van de vereniging Jeroen
Bosch Tuin, nog steeds wezen. Eén van
de vrijwilligers wijst op de blinkende
beelden. “In bruikleen van de Bosch
Parade.” Het zijn bomen waar vissen in
hangen, bedoeld als een knipoog naar
de schilder die dingen op doeken en
panelen bedacht die in het echt niet
kunnen. “Die vissen”, leunt de vrijwilliger op zijn hark, “trek je er zo af. Wat
zeg ik: geef er een tikje tegen en ze
vallen op de grond. Maar het is niet
gebeurd. Ze hangen er al maanden.”
Joeri de Bekker, onvermoeid pleitbe-

zorger van Bossche binnenstadstuinen, is
er ook bij. Hij vraagt aandacht voor de
muurschilderingen, tien meter verderop.
“Ze zouden binnen een jaar zijn vernield,
zo werd voorspeld. Dat is nu drie jaar
geleden. En je ziet het, alleen de regen
heeft de fresco’s een beetje aangetast.”
Het geheim: vrijwilligerswerk. “De
mensen voelen zich verantwoordelijk
voor de tuin”, weet Han. Joeri: “Elke
maand probeert iedereen erbij te zijn.
Het is ook gezellig. Mensen leren elkaar
kennen dankzij deze tuin”. Ook anderen
waarderen het. Dankzij het JB500
wandelden er afgelopen jaar veel
mensen van buiten door de tuin. Joeri:
“Ze liepen hier rond, keken om zich heen
en dan hoorden we ze zeggen dat het
een mooie, leuke tuin is. Tot ze er achter
kwamen dat de tuin wordt beheerd en
onderhouden door vrijwilligers. Vanaf
dat moment voldeed leuk niet. Dan werd
het een geweldige tuin genoemd.”

Han Vissers en Joeri De Bekker werken één keer per maand in de Jeroen Bosch Tuin.

Studenten doen mee
Studenten van de MBO-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting hebben de Jeroen Bosch Tuin ook ontdekt. Eind januari togen ze
naar de tuin om te helpen met het snoeien, opruimen van afval en ander groot onderhoud. De gemeente bracht onderwijsinstelling Helicon en de vrijwilligers van de tuin samen en zorgde ook voor een kar met gereedschap.

Over vogels en breiende dames
Twee initiatieven in de binnenstad hebben de primeur: ze waren de eersten die een bijdrage vroegen uit het wijk- en
dorpsbudget: buurthuiskamer ’t Meijerke en de mensen achter de volière in Hofstad. Wijkgericht nam bij beide een kijkje.
Jetty Lobregt leidt al bijna acht jaar
vrijwillig het huiskamerproject in het
hoekpand van het wooncomplex voor
senioren, dat ingeklemd zit tussen de
Zuid-Willemsvaart en de Aa. Wat begon
met een wekelijkse koffieochtend voor
senioren, groeide langzaam uit tot een
buurthuiskamer. Inmiddels is die huiskamer drie dagdelen per week open. Het
aantal activiteiten, inclusief ‘reisjes in de
eigen stad’ en speciale activiteiten rond
de feestdagen, groeit. Net als de belangstelling. Bezoekers die afhaken, doen dat
zonder uitzondering omdat ze te ziek en
gebrekkig zijn voor de gang naar ’t
Meijerke. Of ze overlijden.
Het initiatief kreeg als eerste organisatie
in de binnenstad een bijdrage uit de
nieuwe wijk- en dorpsbudgetten. Een
voor Jetty relatief forse bijdrage. “Maar

we blijven zuinig”, zegt ze. “Het is ook
leuk om met ruilhandel dingen te
regelen. Dan breien we voor een taxibedrijf een mooie shawl en krijgen er een
gratis ritje naar een tuincentrum voor
terug. Ook kloppen er wel eens buurtbewoners aan met lappen stof. Of we daar
iets mee kunnen, is dan de vraag. Maar
natuurlijk.” En dan is er nog de gewaardeerde steun van woningcorporatie
Zayaz.
Volière
Een paar kilometer verderop zorgt David
de Jong voor de volière die al veertig jaar
onlosmakelijk verbonden is met de buurt
Hofstad. “Ik heb gezegd dat ik er best
voor wil zorgen, als ik er maar zicht op
heb.” En dus staat de kooi nu voor de
deur van David en zijn vrouw Els. Dat
toezicht is geen overbodige luxe, want

ooit joeg David in het holst van de nacht
met een honkbalknuppel een stel
onverlaten weg dat de zebravinkjes,
sijsjes, diamantduifjes, kanaries en
kwartels wilde stelen. Veel meer gedoe
heeft de voormalig timmerman niet
meegemaakt.
David geniet van het vrijwilligerswerk.
Zoals hij ook graag speeltoestellen
beschildert, helpt bij het inzamelen van
grof huisvuil en zwerfafval verwijdert.
“Een ander laat zijn hond uit, ik mijn
papierprikker. En of het nu gaat om
stoere pubers of mensen van andere
culturen – ik kan het hier met iedereen
goed vinden.”
Zin om net als Jetty vrijwilligerswerk te
doen in ’t Meijerke? Meld je aan:
jetlobregt@home.nl, 06 1131 8026.

Jetty Lobregt (rechts) met enkele breiende dames.

Vraag budget aan
Blb/wijkraad binnenstad heeft voor het ontvangen en beoordelen van ideeën van bewoners het Buurtbudget Advies Commissie
(BAC) opgericht. Heeft u een plan waarmee de leefbaarheid, veiligheid of het openbaar gebied kan worden verbeterd? Neem
contact op met Frans Bolder, telefoon 072 614 1704.

Bij Katrien, daar brandt nog licht
De eerste editie van ‘Zing Nederlands bij Katrien’, een nieuwe activiteit van Bij Katrien, begint ietwat schoorvoetend. Maar al snel
wordt er door de ongeveer honderd aanwezigen uit volle borst meegezongen. “En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt
nog licht”, schalt het door de theaterzaal aan de Triniteitsstraat.

Nederlands zingen bij Katrien.

Het is de eerste zondag van maart.
Buiten regent het en binnen, Bij Katrien,
vertelt Carolien van Mackelenbergh van
de ‘huiskamer van de binnenstad’ dat
het idee is overgenomen uit Amsterdam:
een liedjesmiddag om mensen uit allerlei
buitenlanden op een vrolijke manier
kennis te laten maken met de Nederlandse taal. Een enkeling probeert er wat
ongepast een discussiemiddag van te
maken (“Waarom introduceert u de
liedjes ook in het Engels? Het gaat toch
om Nederlands leren?”) en de opkomst
van mensen van niet Nederlandse
oorsprong is nog wat beperkt, maar het
mag de pret allemaal niet drukken.
Hef het glas
De meeste mensen staan op het plattevloer-podium, zo’n twintig mensen
kiezen voor de schemer en de onopvallendheid van de tribune. Zoals de
journalist van het Brabants Dagblad. “Ik

kan niet zingen”, excuseert hij zich – en
trouwens, hij is er om een verslag te
maken. Maar een half uur later zingt hij
met de rest van de zaal dat iedereen van
de wereld is en de wereld van iedereen.
“En ik hef het glas op jouw gezondheid,
want jij staat niet alleen.”
Zowat alle liedjes gaan verder over
Nederland, zoals ‘Ik hou van Holland’,
‘Aan de Amsterdamse grachten’ en het
wat onbekendere ‘Dit is Nederland’. Als
na ‘Ik hou van Holland’ een zojuist
binnengekomen buitenlandse echtpaar
met kind een plekje zoekt op de tribune,
is de voorzangster er als de kippen bij om
het gezin uit te nodigen om toch vooral
naar beneden te komen. “Kom bij ons”,
klinkt het door de luidsprekers. De man
wijst de uitnodiging met een handgebaar beleefd af en zegt iets over “nog
niet goed Nederlands spreken”. Waarna
één de van de aanwezige dames besluit

dan maar bij het gezin te gaan zitten.
Met haar mobiele telefoon verlicht ze de
A4-tjes met liedjesteksten. Vader, moeder
en kind zingen mee.
Talent
En zo heeft Bij Katrien er weer een
succesvolle activiteit bij. Het soort-vanbuurthuis is verder actief met ontmoetingsochtenden en – middagen, wandelingen, knutselbijeenkomsten, kook en
-eetsamenkomsten en nu dus het samen
zingen. “Oud, jong, beperkt, nietbeperkt, arm of rijk. Iedereen heeft
talent en doet mee”, is bij alles het
motto.

‘Zing Nederlands bij Katrien’ wordt elke
eerste zondag van de maand gehouden.
De eerstvolgende keer is dus zondag 2
april. Het duurt steeds van 15.00 tot
16.00 uur.

Veiligheid blijft aandachtspunt
De binnenstad doet het, ten opzichte van andere stadsdelen, gemiddeld. Dat blijkt uit de onlangs verschenen wijk- en
buurtmonitor. Veiligheid blijft een punt van zorg.

Uitgaansgeweld
Blijvende punten van zorg zijn de
thema’s veiligheid en openbare ruimte.
De veiligheid wordt het slechts beoordeeld van alle wijken. Dat komt onder
meer door het uitgaansgeweld. Op het
gebied van openbare ruimte zijn de
bewoners minder tevreden over het

groen en de parkeergelegenheid. Dit is
niet verrassend: de woning- en bevolkingsdichtheid in de binnenstad is vrij
hoog. De zwakke score voor het thema
samenleven laat zich onder meer
verklaren door een iets lager rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten. Ook het aandeel bewoners dat
vindt dat buurtgenoten op een prettige
manier met elkaar omgaan, ligt iets lager
dan gemiddeld. Verder is de verhuismobiliteit met 24% erg hoog, het hoogst
zelfs van alle wijken in de gemeente.
Ten opzichte van de monitor van twee
jaar geleden is de tevredenheid over
voorzieningen en het voortgezet
onderwijs toegenomen. Positief is verder
dat het schoolverzuim onder middelbare
schoplieren afnam. Het verzuim onder
basisscholieren steeg juist.
Vughterpoort
De monitor gaat vrij gedetailleerd in op
de verschillende buurten van de binnenstad. De gemeente onderscheidt er zes:

De situatie volgens de meest actuele monitor.
Van zeer gunstig (donkergroen) tot ongunstig (rood).

Informatie

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het Schoon,
Heel en Veilig (073) 615 55 55 voor zaken in de
openbare ruimte. Zo werkt u
mee aan een schone stad!

Centrum, Oost, Hofstad, Noord, Het
Zand en Vughterpoort. De verschillen
tussen die buurten zijn groot. Zo worden
het Centrum, Oost en Het Zand
beschouwd als gemiddelde onderdelen
van de binnenstad, Hofstad en Noord
krijgen het predicaat zwak en de
Vughterpoort wordt sterk genoemd. Bij
die Vughterpoort geldt echter dat die
stadsdeel er bij de eerste meting nog
beter voor stond. Bewoners zijn minder
vaak actief als vrijwilliger en zijn ook
minder sportief en cultureel actief. De
verloedering van de openbare ruimte is
toegenomen, vinden de Vughterpoorters.
Oost, het gebied rond de Sint Jan en de
Parade, heeft zich daarentegen sinds de
eerste monitor juist gunstig ontwikkeld.
Meer dan twee jaar geleden vinden
bewoners dat de onderlinge omgang
plezierig is. Ook de thema’s veiligheid,
vrijwilligerswerk, sport, cultuur, zorg en
gezondheid laten verbeteringen zien.

De situatie in de binnenstad in vergelijking met 2014.
Groen is gunstig, geel is gemiddeld en rood is ongunstig.

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 Riekje Bosch,
telefoonnummer (073) 615 56 57 of mail naar
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook op
Facebook: wijkmanagerriekjebosch. Deze nieuwsbrief is
een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

www.wijkgerichtwerken.nl

Oplage: 8.050

Twee jaar geleden deed de gemeente
voor het eerst een uitgebreid onderzoek
naar het wel en wee van de Bossche
wijken. Toen bleek ook al dat de binnenstad een gemiddeld stadsdeel is. Een
positieve uitschieter is het thema actief:
vooral op cultureel gebied zijn de
bewoners actiever dan gemiddeld. Ook
op andere aspecten (diversiteit bewoners, voortgezet onderwijs en gezondheid) scoort de binnenstad sterker dan
gemiddeld. Daarnaast beoordelen vrij
veel inwoners hun eigen gezondheid als
(zeer) goed of uitstekend en zijn er naar
verhouding minder bewoners met
overgewicht dan gemiddeld.

