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Thema: groen
Parkeergarage Wolvenhoek behoorde
tot voor kort niet bepaald tot de
pareltjes van de binnenstad, maar heeft
een indrukwekkende opknapbeurt
gehad. Daarbij is de garage vooral
groener geworden. Planten draperen
niet alleen de gevels van het gebouw,

ook het dak is gedeeltelijk veranderd in
een tuin.
Het is exemplarisch voor de vergroening
die de binnenstad doormaakt. Een
proces dat een beetje is te danken aan
de gemeente en heel veel aan de

bewoners. In deze uitgave van
Wijkgericht veel aandacht voor de, vaak
kleinschalige, groenprojecten. Op
pagina 3 een kennismaking met ‘de
groene buurvrouw’ en op pagina 4 en 5
voorbeelden van kleinschalige
projecten.

12 juni:
Ufuk Kâhya

‘Als goede buur
komen we er wel’

Wethouder Ufuk Kâhya spreekt
woensdag 12 juni op de openbare
bijeenkomst van Blb/wijkraad
binnenstad. Die wordt gehouden in
Hotel Central op de Markt en begint
om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Als goede buur met elkaar het overleg zoeken is een manier om de balans in de
gemeente te behouden. De manier waarop horecaondernemers van de Korte
Putstraat met buurtbewoners samenwerken kan hierbij als inspiratie dienen.

Ook spreekt binnenstadsbewoner
Anne-Marie Vossen. Zij presenteert
een reeks pareltjes van de binnenstad. Kâhya spreekt over verkeer en
mobiliteit. Meer daarover op pagina
7: ‘Verkeer

Dat werd gezegd tijdens een zogeheten werksessie over de horecavisie
die in ontwikkeling is. De nieuwe visie
moet de versie uit 1994 vervangen.
Voor achtereenvolgens het College en
de gemeenteraad erover besluiten,
verzamelen ambtenaren van de
gemeente inbreng vanuit de samenleving. Waaronder inwoners en ondernemers in de binnenstad.

Kloppend hart
De werksessie, gehouden in het
Werkwarenhuis aan de Tramkade, trok
ruim zo’n vijftig deelnemers. Al
debatterend gaven zij ‘richtingaanwijzers’ mee aan de organisatoren van de
avond. Er werd aandacht gevraagd
voor de terrassen – ondernemers
Vervolg op pagina 2.

Vervolg van pagina 1.
willen graag minder regels op dat
gebied. Vanuit het publiek was er de
wens om het aanbod voor jongeren te
vergroten.
In een deelsessie boog een groep zich
over de Markt, Parade en Tramkade.
Vooral de Markt kreeg veel aandacht.
“Er gebeurt daar te weinig”, zo was er
te horen. “Dat is jammer, want het is
het hart van de stad.” Een ander: “Laat
de Markt weer het kloppend hart van
de stad worden”. Kwaliteitsverbetering
is daarbij belangrijk.
Bossche chique
Over de Parade was te horen dat het de
potentie heeft “het mooiste plein van
Nederland” te worden. Er werd gepleit
voor meer kunst en cultuur op deze

locatie. De Tramkade heeft in korte tijd
een positie verworven als broedplaats
voor jong en creatief ondernemerschap.
“Maar er is aandacht nodig voor de
veiligheid op het terrein.”
Een andere deelsessie richtte zich op de
Korte Putstraat (“Voor de Bossche
chique”), Karrestraat (“Samenwerking
door ondernemers kan beter”),
Uilenburg (“de borrellocatie van de
binnenstad”) en het Paleiskwartier
(“Graag meer levendigheid in de
avonden”).
Convenant
Met enthousiasme werd gesproken over
het ‘goede buur principe’ dat in de
Korte Putstraat wordt gehanteerd.
Daarbij worden informeel verschillende
belangen en wensen met elkaar in
balans gebracht. Zoals een van de

aanwezigen zei: “Vaak zijn belangen
van bewoners en ondernemers veel
minder uiteenlopend dan het lijkt, maar
is er een gebrek aan contact of overleg.
Een convenant kan hierbij behulpzaam
zijn”.
Na de werksessie volgde op 26 maart
nog een bijeenkomst speciaal voor
bewoners van de binnenstad. Hier werd
gepleit voor behoud van kleinschaligheid en fijnmazigheid. De aanwezigen
willen geen groei van zogeheten
horecaclusters. De bewoners vroegen de
schrijvers van de visie om aandacht voor
de overlast door evenementen.
In het najaar is de visie naar verwachting klaar. De gemeenteraad neemt er
tegen die tijd een besluit over.
Voorafgaand daaraan buigt de raad
zich over een discussienotitie over
hetzelfde onderwerp.

Waar wil jij zitten?
Sinds kort staan er losstaande stoelen opgesteld in de Casinotuin en bij klooster Mariënburg.
Handig voor wie juist wel of niet in de zon of in de schaduw wil zitten. Kwestie van de stoelen
optillen en verzetten.
Daar is dan misschien wel wat hulp bij
nodig, want de kleurrijke stoelen zitten
per drie aan elkaar bevestigd. Dat
maakt de kans op diefstal wat kleiner, al
blijft het spannend. De toekomst zal het

uitwijzen.
De gemeente hoopt dat de plaatsing
van de stoelen tot ontmoetingen leidt.
En misschien zelfs tot kleinschalige
activiteiten door culturele organisaties,

verenigingen of bewoners zelf. Daarbij
kan worden gedacht aan voorleesmiddagen, optredens of een picknick.

Liefdesverdriet wordt schildersverdriet
Waar het verbreken van een relatie al niet toe kan leiden. Carlijn Krielaars miste niet alleen haar
vriend, maar ook zijn tuin. En dus maakt ze van de Bossche binnenstad een tuin. Zo maakt
liefdesverdriet plaats voor schildersverdriet en andere bloemen en planten.
De woning van Carlijn ligt aan het einde
van het schilderachtige straatje ‘Achter
de Bijenkorf’. Een straatnaam die even
poëtisch als verwarrend is. “Ik kreeg
ooit een telefoontje van een pakjesbesteller. Dat ie bij de Bijenkorf stond en
niet precies wist hoe hij achter die
winkel moest komen.”
Groene Buurvrouw
Hoe schitterend de woning en vooral de
locatie daar ook zijn, een tuin heeft
Carlijn niet. Haar ex-vriend had dat wel
en dus kon ze daar haar passie voor
tuinieren kwijt. Toen enkele maanden
geleden die relatie stuk liep, was ze
behalve haar vriend ook die tuin kwijt.
Het is een van de redenen dat Carlijn
besloot een nieuwe weg in te slaan. “Ik
houd mijn werk als operatiekamer-assistente drie dagen in de week aan, maar
daarnaast bouw ik mijn bedrijfje De
Groene Buurvrouw op.”

Eén club
Wat ze al wel voor elkaar kreeg: het
grind rond bomen aan de Westwal
heeft plaatsgemaakt voor bloemen en
planten. “We hebben het op advies van
Jasper Maas van de gemeente gelaten
bij twintig bomen. Kijk nou eerst hoe
dat uitpakt, zei hij. Zit wel wat in. Maar
ik hoop wel dat we het traject fors gaan
uitbreiden.”
En dan is er nog de wens om al die
georganiseerde en ongeorganiseerde
groepjes met groene vingers in de
binnenstad met elkaar te verbinden.

“Ik hoorde laatst dat buurtbewoners
een door hen gemaakte tuin niet meer
konden onderhouden. De gemeente
nam het over. Dat is toch jammer? Als
we nou samen één club vormen, dan
kunnen we elkaar helpen. En wie weet
ook andere leuke dingen organiseren.”
Op de volgende pagina’s meer over de
bloemen rond bomen en de geveltuintjes. Wat dat schildersverdriet betreft:
dat gaat niet over een schilder.
Schildersverdriet is de naam van een
plant en die is te vinden in het straatje
van Carlijn.

In die rol treedt Carlijn vooral op als
geveltuinhovenier. “Ik heb de tijd mee,
want steeds meer mensen in de stad
willen dat hun omgeving groener
wordt. Een van de mogelijkheden: haal
stenen voor je deur weg en plaats er
planten in.” Carlijn is er inmiddels in
gespecialiseerd en weet precies wat
voor planten daarvoor geschikt zijn.
“Een goede geveltuin past bij de
mensen achter die gevel, maakt mensen
vrolijk als ze erlangs lopen en is
onderhoudsarm.”
Wilde bloemen
Inmiddels kan Carlijn zowat nergens
meer in de binnenstad komen zonder
groene kansen te zien. Op een forse
steenworp van haar huis ligt aan het
Wilhelminaplein een enorme lap gras
en dat moest maar eens worden
getransformeerd tot een tuin vol wilde
bloemen. “Er schijnen al andere mensen
in de omgeving bezig te zijn met
plannen voor dat terrein, dus ik hou me
in. Maar ik zie het wel voor me:
inheemse akkerbloemen die bijen,
hommels en vlinders aantrekken.”
Dat is hard nodig, weet de groene
buurvrouw. “Het gaat met veel insecten
enorm slecht. Veel mensen beseffen niet
hoe belangrijk met name bijen zijn.
Zonder bijen houdt alles op. Echt. En
dus moeten er meer bloemen komen
waar bijen van leven.”

Carlijn Krielaars in de met geveltuintjes opgefleurde straat ‘Achter de Bijenkorf’.

Binnenstad, groene stad
De binnenstad wordt steeds groener.
Op deze pagina’s een greep uit de initiatieven op dat gebied.

Grind eruit, bloemen erin
De Westwal staat in bloei. Met dank aan bewoners die de
zogeheten boomspiegels opfleurden met bloemen.
Boomspiegels, zo worden de vaak vierkante ruimten genoemd rond bomen in de
stad. Om wortels ruimte te geven, houdt de gemeente stoeptegels op afstand van
de bomen. De spiegels zijn ideaal om bloemen te planten, zo ontdekken steeds
meer mensen. Zo ook die in de omgeving wonen van de Westwal.
Onkruid
Carlijn Krielaars (zie vorige pagina) nam het initiatief tot het planten van bloemen.
Ze zocht contact met de gemeente en kreeg zo advies over de organisatie, de te
planten bloemen en de financiering. Wat dat laatste betreft: de bloemen zijn
betaald vanuit het wijk- en dorpsbudget.
Tijdens twee zaterdagen werd het grind rond de bomen verwijderd en werden
bloemen geplant. Bij het ter perse gaan van dit blad moest de bloeiperiode nog
beginnen, naar verwachting is die periode bij het verschijnen van Wijkgericht
aangebroken. Er is een mix gemaakt van inheemse en uitheemse planten. De
inheemse, omdat het daar uiteindelijk om te doen is. De uitheemse, omdat die
voor veel mensen wat mooier ogen. “Inheemse bloemen worden nogal eens
aangezien voor onkruid”, aldus Carlijn.

Tuin en
Orangerie:
goede
buren
Projecten op het gebied van
burgerparticipatie willen na verloor
van jaren nogal eens inzakken
vanwege tanend enthousiasme.
Niet bij de Jeroen Boschtuin.
Angela van den Tillaart is een van
de bestuursleden van de vereniging,
die de vrijwillige tuiniers hebben
gevormd. Ze vertelt dat het na al die
jaren nog steeds goed gaat. “De
onderhoudsclub is zelfs uitgebreid.
We hebben pas geleden de bloementuin weer netjes gemaakt.
Onkruid gewied, afval afgevoerd,
zwerfafval opgeruimd. Daarnaast
zijn er her en der bollen, bomen en
hortensia’s geplant.” Minstens zo
opvallend is de fresco op de muur in
de tuin. Die is een tijdje terug
gerestaureerd. “Met dank aan Lucas
Stofferus en Marijke Pennings”,
aldus Angela.
Vermeldenswaard is ook de goede
relatie met De Orangerie, de in de
voormalige kerk gevestigde evenementenlocatie. “De vorige eigenaar
investeerde al heel goed in een
goede relatie met de buurt. Dat
werd bij de komst van een nieuwe
manager even wat minder. Zo
hebben we flink gemopperd over de
overlast tijdens carnaval. Maar het
moet gezegd: er zijn maatregelen
getroffen, waardoor het nu weer
goed loopt. Toen we een keer een
bijeenkomst voor onze leden
hadden, heeft de Orangerie zelfs
een heerlijke lunch cadeau gedaan.
Prachtig toch?”
Voor komende zomer staat weer in
een expositie gepland in de tuin.
Dat gebeurt in samenwerking met
De Bossche Parade en kunstenaar
Miesjel van Gerwen.

Weg met tegels en regels
De geveltuin wint aan terrein. Steeds
meer binnenstadbewoners willen
piepkleine tuintjes voor hun gevel. De
gemeente denkt en werkt graag mee.
“Ik dacht dat ik iets deed wat tegen de
regels was. Dat ik stiekem gemeentelijke tegels aan het verwijderen was”,
bekent Carlijn Krielaars. Ze heeft het
over de geveltuintjes die ze aanlegde in
het straatje ‘Achter de Bijenkorf’, waar
ze zelf woont. Ze kwam er pas later

achter dat het hier privégrond betreft
en dat de gemeente dus geen toestemming hoefde te geven.
Voor veel andere locaties is die toestemming wel nodig. De gemeente doet
meestal niet moeilijk, want is gebaat bij
groen in de stad. Het is goed voor de
biodiversiteit, verkoelt de binnenstad
tijdens warme zomers en oogt nog
mooi ook. Wijkgericht presenteerde de
afgelopen jaren al heel wat voor-

Zet de bloemetjes binnen
Bewoners van de Nederveenflat zetten de bloemetjes binnen.
Of beter: ze zetten ze op de binnenplaats.
De bewoners van de flat weten de Bewonersadsviesgroep
(BAG) goed te vinden. Die groep beheert het wijk- en dorpsbudget van de binnenstad en gaf vorig jaar al geld voor tafels
en stoelen. Die werden dit jaar al gebruikt, want toen werd
een dansavond met barbecue gehouden. Ook daarvoor
vroegen de bewoners een financiële bijdrage en ook die werd
toegekend.
En nu dus de vulling van bloembakken. Ook in een andere
buurt werd door de BAG geld beschikbaar gesteld voor
plantenbakken. Het aantal gehonoreerde aanvragen op het
gebied van groen groeit sowieso. Zo werd er al zaaigoed
vergoedt voor de Theaterstadstuin en werden er plantvakken
gemaakt in op het parkeerterrein tussen de Boschveldweg,
Peellandstraat en Emmaplein. Ook is er geld beschikbaar
gesteld voor nog twee van die vakken aan de Boschveldweg
zelf.

beelden, zoals die van de Schildersstraat.
Belangstelling om zelf een geveltuin
aan te leggen of een ander idee voor
straat, buurt of wijk? Maak contact via
de Buiten Beter App of bel het Meldpunt van de gemeente: 073 6155 555.
De gemeente heeft vorig jaar geholpen
bij de aanleg van meer dan honderd
geveltuintjes.

Hoe gaat het met de binnenstad?
De tweejaarlijkse wijk- en buurtmonitor van de gemeente helpt om vast te stellen hoe het met
een wijk, buurt of dorp staat. Het zorgt steevast voor verrassende uitkomsten.
Dat onderzoek gaat niet alleen over
wat inwoners vinden. De dames en
heren van de afdeling Onderzoek &
Statistiek hebben ook ‘hardere’ feiten
verzameld over de wijk, zoals bijvoorbeeld het aantal bijstandsuitkeringen
en het aantal meldingen bij de politie.
Bijzonder en gemiddeld
Zo ontstaat het beeld van een stadsdeel
dat enerzijds heel bijzonder is en
tegelijkertijd o zo gemiddeld. Bijzonder,
omdat de binnenstad meer is dan een
woonwijk – het is ook de plek waar
wordt gewerkt, gewinkeld, uitgegaan
en waar toeristen op bezoek komen.
Des te opmerkelijker is misschien wel
dat volgens de onderzoekers de
binnenstad gemiddeld genomen niet zo
veel afwijkt van andere Bossche wijken.
De binnenstad scoort wel beter voor
wat betreft het thema cultuur – het
grote aanbod op dat gebied zorgt
ervoor dat veel inwoners regelmatig
een festival, theater of bioscoop
bezoeken. Verder valt op dat de binnenstad op voortgezet onderwijs sterker
scoort dan andere wijken.
Speelvoorzieningen
Negatieve verschillen zijn er op het
gebied van de leefomgeving en dat
komt dan vooral door gevoelens van
onveiligheid en een lagere tevredenheid over de speelvoorzieningen voor
kinderen. Vermeend, want het gebrek
aan formele speeltuintjes wordt volgens
wijkprofessionals goedgemaakt door
speelplekken als de Jeroen Boschtuin en
stadspark Mariënburg.
Daarnaast zijn bewoners minder
tevreden dan gemiddeld in ’s-Hertogenbosch met het openbaar groen en de
parkeergelegenheid in de buurt. Het
verklaart de grote hoeveelheid aan initiatieven van bewoners en gemeenten op
dit gebied (zie elders in deze nieuwsbrief). Opvallend is dat het basisonderwijs onder het gemiddelde scoort. Het
lijkt moeilijk te rijmen met de aantrekkingskracht die de scholen in de
binnenstad hebben op ouders van
andere wijken.
Meer contacten
De binnenstad wordt in de monitor niet
alleen vergeleken met andere wijken,
maar ook met de vorige editie van het
onderzoek. Daaruit blijkt dat verbeteringen en verslechteringen elkaar
redelijk in balans houden. Mensen
ontmoeten vaker familie of vrienden

dan twee jaar geleden, doen vaker
vrijwilligerswerk en vinden de relaties
met buurtgenoten plezieriger dan
voorheen.
Daar staat tegenover dat er evenveel
wordt gesport vergeleken met 2016,
terwijl het aandeel sporters gemiddeld
in ’s-Hertogenbosch toenam. De
tevredenheid over voorzieningen nam
wat af en de binnenstadbewoners
beoordelen hun eigen gezondheid
slechter dan twee jaar geleden.

Informatie per buurt
De wijk- en buurtmonitor wordt door
de gemeente en allerlei organisaties,
beroepskrachten en vrijwilligers
gebruikt om beleid te ontwikkelen of
bij te stellen. Wie meer wil weten over
de monitor, kan daarvoor de website
van de gemeente raadplegen. Behalve
algemene informatie over de binnenstad en andere stadsdelen, is er ook
gedetailleerde informatie per buurt te
vinden.

Hoe gaat het
met de buurt waar jij woont?
Wij deden onderzoek naar...

Woonomgeving

Omgaan met elkaar

Geluk

Veiligheid

Onderwijs

…en nog veel meer dingen over jouw buurt.

Wijk-, buurt- en dorpsbudget
Wij willen samen met inwoners zorgen
voor betere buurten. Elke wijk krijgt geld
dat bewoners zelf mogen besteden.
Het onderzoek helpt bij de keuzes
waaraan de wijken dat willen uitgeven.
www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget

Wijk- en buurtmonitor
Weten wat er speelt in jouw buurt?
Lees ons onderzoek op:
www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor

Wethouder Kâhya op de Markt - Parade. “Je kunt je toch niet meer voorstellen dat hier ooit auto’s stonden?”

‘Verkeer gaat over mensen’
De thema’s verkeer en mobiliteit gaan onder meer over de inrichting van ‘s-Hertogenbosch, over
asfalt en over innovatie. Maar meer nog gaat het over mensen, vindt wethouder Ufuk Kâhya. Hij
is op 12 juni te gast tijdens de kwartaalbijeenkomst van Blb/wijkraad Binnenstad.
“Laat me raden, ooit had jij een Nokia
3310, toch? En dat vond je toen een
heel handig en modern ding. Welnu: de
nieuwste innovaties op het gebied van
mobiliteit lijken geweldig, maar zijn
feitelijk zoals die Nokia die je destijds
had. Zo snel als die telefoons zich de
afgelopen tien jaar ontwikkelden, zo
zal het met de techniek op het gebied
van verkeer en mobiliteit ook gaan. Het
aantal instrumenten waarmee we
verkeersveiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid verder
kunnen verbeteren neemt de komende
jaren enorm toe.”
Prachtige portefeuille
Wethouder Kâhya was tot een jaar
geleden raadslid en vooral thuis in de
wereld van het sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, de aanpak van armoede –
dat soort dingen. Dat was toen. Maar
eigenlijk nog steeds. “Want duurzame
mobiliteit is een prachtige portefeuille
als je de kans krijgt beleid te maken
vanuit de wereld waarin ik toen
verkeerde. Mensgericht dus. En dat ik
dan ook nog koppelingen kan leggen
met mijn andere werkterreinen, zoals
die op het gebied van positieve gezondheid en talentontwikkeling.”
Niet alle veranderingen zijn voor

iedereen logisch, zeker als het over
verkeer gaat. En al helemaal in de
binnenstad, waar belangen van winkeliers, bewoners, toeristen en
uitgaanspubliek in een relatief klein
gebied met elkaar lijken te botsen.
Kâhya weet er alles van. “Maar tegelijkertijd ontstaat er later draagvlak voor
veel ontwikkelingen. Want wie zou nu
nog willen dat de Markt en de Parade
vol auto’s staan? We blijven inzetten op
het autoluw maken van de binnenstad
en dat doen we in samenwerking met
onder andere de inwoners. Ook bieden
we alternatieven voor bezoekers van de
binnenstad. Voldoende parkeergelegenheid buiten de binnenstadsring
bijvoorbeeld.”
Heldere visie
Waarna de wethouder andere ingrepen
opsomt. Hoe er op het GGZ-terrein een
fietsenstalling komt zoals in de
Kerkstraat, hoe een deel van de ZuidWillemsvaart wordt getransformeerd
tot Kanaalboulevard, dat er een einde is
gemaakt aan het hardrijden door de
Postelstraat, dat er wordt nagedacht
over schone en efficiënte bevoorrading
van winkels en dat bij de herinrichting
van de Van Berckelstraat wordt gewerkt
met een bijzondere methode om samen

met bewoners oplossingen uit te
proberen.
Het lijken allemaal losstaande onderwerpen, maar ze volgen allemaal uit
een heldere visie. “We willen dat de
binnenstad schoon, bereikbaar en
leefbaar is. Als er één locatie is waar je
ziet hoe dat kan, dan is het misschien
wel het Wilhelminaplein. Een plek met
minder asfalt dan voorheen, meer
verkeersveiligheid en meer groen.”
Gedrag
Bijzondere aandacht is er voor de
verkeersveiligheid. “In het verleden
ging de aandacht vooral uit naar
handhaving en naar de inrichting van
het openbaar gebied om de veiligheid
te bevorderen. We voegen daar het
thema gedrag aan toe. Zo gaan we in
gesprek met ouders van basisscholieren
om de overlast te verminderen bij het
wegbrengen en ophalen van kinderen.”
Op 12 juni gaat het tijdens de driemaandelijkse openbare bijeenkomst van
Blb/wijkraad Binnenstad over verkeer en
mobiliteit. Kâhya gaat bij die gelegenheid in gesprek met de binnenstadbewoners. De bijeenkomst wordt
gehouden in Hotel Central op de Markt
en begint om 20.00 uur.

De binnenstad zit vol met, soms relatief onbekende, prachtige plekjes en gebouwen.
In de serie ‘Pareltjes van de binnenstad’ zoekt Wijkgericht ze op.
Dit keer: de gouden draak.

De pareltjes van de Binnenstad
Voor een draak van een stad
Natuurlijk is ’s-Hertogenbosch geen
draak van een stad. Maar ooit was
moerasdraak wel de bijnaam van de
stad – gelegen in het drassige gebied
leek het zowat onmogelijk om
’s-Hertogenbosch te veroveren.
Leek, want Prins Frederik Hendrik
maalde het gebied rond de vestingstad
droog en joeg de Spanjaarden in 1629
weg.
Drakesteyn
Dat we die historie oprakelen komt,
omdat het beeld van de gouden draak
mogelijk verwijst naar de moerasdraak.
Anderen beweren dat het een ode is
aan jonkheer Bosch van Drakesteyn.
Die Commissaris van de Koning
overleed in 1894 en liet 10.000 gulden
na voor een beeld.
Hoe dan ook, de draak is sinds 1903 te
bewonderen. Bij de aanleg van de
tunnel (1959) moest het beeld even
wijken en in 2000 viel de draak plots
van zijn sokkel. Gelukkig raakte er

niemand gewond, maar schrikken was
het wel. De gemeente maakte van de
gelegenheid gebruik om de draak
opnieuw te vergulden – het beest glimt
nog steeds alsof ie splinternieuw is.
Grote bek
En dan moeten we het ook nog even
hebben over de grappen die over de
draak de ronde doen. ‘Het standbeeld
voor de schoonmoeders’ is een bijnaam
van het beeld. Daarmee wordt gerefereerd aan de reputatie die schoonmoeder zouden hebben. Ook leuk:
toen de draak begin deze eeuw moest
worden gerepareerd, werd hier en
daar geopperd om er een gouden
nijlpaard voor in de plaats te zetten.
Dat dier heeft immers een erg grote
bek en zou daarom passen bij het
imago van de Bosschenaren.
Dat imago is natuurlijk niet gestoeld
op de werkelijkheid.

Dit kunstwerk komt naar de binnenstad.

In de rondte
In het Hofje van Koolen komt,
dichtbij de Gasthuispoort, het
kunstwerk ‘In de rondte’. Het is
bedacht door buurtbewoners en
wordt betaald uit het wijk- en
dorpsbudget.

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!

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

Het sculptuur van cortenstaal komt
voor een woning in het rustige hofje
te staan. Dat hofje wordt er vast
mooier van, want dient nu nog
louter als parkeerplaats en fietsenstalling. De bewoners worden
eigenaar van het kunstwerk en
zorgen voor het onderhoud.

