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Water en vuur
Zowat alles is te plannen, behalve het weer. En dus moesten de ongeveer vijftig deelnemers aan
het wintervuur op 27 januari accepteren dat het regende. Het was niettemin erg gezellig.
De financiële bijdrage vanuit het wijken dorpsbudget was voor dit buurttreffen beperkt, aangezien het bewonerscomité van het gebied tussen de
Jozefstraat en de Schilderstraat zelf
geld had verdiend met een
rommelmarkt.

activiteit.

Onderlinge banden
Ondanks de regen was er een flink
wintervuur in de Jeroen Boschtuin. De
bezoekers zelf zochten de Orangerie op
en bleven zo droog. Daar werd genoten
van live muziek, hapjes en drankjes. De
organisatoren en gasten kijken terug op
een geslaagde namiddag. De onderlinge banden zijn versterkt en dat was
een van de doelstellingen van de
Buiten het wintervuur, binnen gezelligheid.

13 maart:
zo divers als
de binnenstad
Zo divers als de binnenstad is, is ook
het programma van de kwartaal
bijeenkomst van Blb/wijkraad
Binnenstad. Die wordt op 13 maart
gehouden in Hotel Central. Aanvang
20.00 uur.

De dames en één man van Koo
Dit zijn de dames en de man van Koo. Koo is er voor al uw vragen. Zie pagina 4.

Het gaat onder meer over diverse
ruimtelijke ontwikkelingen in de
binnenstad, zoals die rond de
Tramkade en Orthen-Zuid. En dan is
er nog de mogelijke bouw van een
muziekhal bij de Brabanthallen.
Verder komen het horecabeleid
(pagina 2) en het thema ‘dementievriendelijke binnenstad’ (pagina 8)
voorbij.

Horeca: levendigheid en leefbaarheid
“Horeca zorgt voor levendigheid en mag niet ten koste gaan van leefbaarheid.” Ronald van
Velzen en Hanneke Staver werken aan een nieuwe visie op de horeca in de stad en geven in die
ene zin aan hoe de belangen op dat gebied kunnen botsen.
Ronald is adviseur retail en horeca bij de
gemeente. Hanneke is van de afdeling
Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw.
Samen bereiden ze de visie in opdracht
van het College voor. Vooral inwoners
van de binnenstad zullen er benieuwd
naar zijn. Want juist hier wemelt het
van de cafés en restaurants. Wat de
Bossche binnenstad bijzonder maakt is
dat er ook veel mensen wonen. En dus
dreigen belangen van horecaondernemers, horecagasten en inwoners nogal
eens te botsen.

aan de Tramkade, de Zuid-Willemsvaart
en het Paleiskwartier? Een centrale
vraag is wat de functie is van de
binnenstad en hoe we omgaan met de
groeiende ‘verhoricaisering’.”
Ronald: “Het is een omvangrijke klus.
Waarbij we ervoor moeten waken dat
het niet te omvangrijk wordt. Want je
kunt het thema horecabeleid enorm
breed trekken. Het gaat dan ook over
gezondheidszorg en alcoholpreventie.
Daar is vanzelfsprekend aandacht voor

genomen indrukwekkend. Ze hebben
een convenant gesloten met heldere
afspraken en dat lijkt iedereen goed te
bevallen.
Hanneke: “Zoiets zou misschien in en
rond Uilenburg ook werken. De horeca
werkt daar heel goed samen en dat is
een goede basis voor zo’n convenant.
Als daar belangstelling voor is, wil de
gemeente daar vast een stimulerende
of coördinerende rol in spelen. Maar
het gaat over meer dan overlast.”

Wat is er mis met de huidige
horecavisie?
Ronald: “Dat die al 25 jaar oud is. Er is
in die kwarteeuw zoveel veranderd, dat
je eigenlijk niet meer van een visie kunt
spreken. Wat niet betekent dat de
gemeente sinds 1994 niks meer deed. Zo
zijn regels en bepalingen regelmatig
aangepast. Maar van wijzigingen in het
beleid is te weinig sprake.”
Wat wordt het nieuwe beleid?
Ronald: “Die vraag mag je in het najaar
nog eens stellen.”
Hanneke: “We zijn nu druk met het
verzamelen van informatie, waarbij de
ervaringen en meningen van inwoners
vanzelfsprekend belangrijk zijn. En voor
het College de visie vaststelt en ter
goedkeuring aan de gemeenteraad
aanbiedt, kloppen we zeker nog aan bij
horecaondernemers en bewoners in de
gemeente”.
Ronald: “Ook leggen we een discussienotitie voor aan de raad. Bovendien zijn
in een werkgroep KHN, Hartje en de
BLB vertegenwoordigd en betrekken we
diverse vakafdelingen continu. Steeds
om input op te halen en om te bezien
of we op de goede weg zitten.”
Bij de visie draait het vooral om
binnenstad, neem ik aan.
Hanneke: “Nee hoor. Het is een visie
voor de hele gemeente. Dat is nodig
ook. Willen we bijvoorbeeld, zoals in
andere grote gemeenten, aan de
snelweg meer grote fastfood-restaurants? Dat zijn te maken keuzes. Maar
natuurlijk zal er veel aandacht zijn voor
de historische binnenstad en voor de
horeca kerngebieden zoals de Uilenburg, Markt, Parade en Korte Putstraat.
Waarbij we ook nadrukkelijk kijken
naar eventuele mogelijkheden aan
randen van de binnenstad. Denk daarbij

Ronald van Velzen en Hanneke Staver.
binnen de gemeente, maar het zal naar
verwachting minder aan bod komen in
het stuk waaraan we nu werken. Dat
stuk heeft primair een ruimtelijke
component: wat willen we waar en wat
waar niet en hoe leiden we dat in
goede banen.”
Want daarin gaat het over waar
horeca mag komen en hoe laat de
zaken dicht moeten.
Ronald: “Nou, nee. Het is wel meer dan
dat. Overlast is bijvoorbeeld een thema,
zeker in de binnenstad met veel horeca
én veel inwoners. Wat dat betreft vind
ik het initiatief dat horeca en omwonenden van de Korte Putstraat hebben

Ronald: “Een boeiend thema vormen de
terrassen. Wie had tien jaar geleden
kunnen bevroeden dat er ooit in de
wintertijd, met temperaturen op of
rond het vriespunt, mensen buiten op
een terras zouden zitten? Dat geeft
sfeer en levendigheid gedurende het
hele jaar”
Ze zitten er. En het mag. Wat is het
probleem? Waarom moet er op dat
gebied beleid komen?
Ronald: “De terrassen krijgen vlonders.
Er worden plantenbakken neergezet. Er
komen luifels. Het zijn zowat serres of
uitbouwen aan het worden. Terrasverwarmers staan aan. Vinden we dat erg?

Accepteren we dat?”
Zeg het maar.
Ronald: “De antwoorden op die vragen
zijn er nog niet. We horen nu beide
geluiden. Die zoektocht is nu bezig.”
Hanneke: “En zo is er nog een ander
voorbeeld. Tientallen jaren geleden
gingen studenten en andere jongeren
elk weekeind naar de kroeg en daar
sloegen ze hun portemonnee kapot.
Tegenwoordig kiezen ze voor grote
festivals. Nederland ‘festivaliseert’. Dat
heeft gevolgen. Grote hoeveelheden
publiek op één moment op een plek.
De gemeente moet daar wat van
vinden.
Hanneke: “Dat geldt zeker in ’s-Hertogenbosch, een stad waar het ene na het
andere evenement wordt gehouden.
We horen weleens dat het op de
Parade wel wat minder mag. Dat het

Ronald: “We zijn afhankelijk van wat er
is en wat er gaat ontstaan. Met de
nieuwe horecavisie willen we uitnodigend zijn waar het kan en ontmoedigen
waar dat moet. Maar tegelijkertijd
moeten we niet achteroverleunen en
maar afwachten wat er zoal wordt
ontwikkeld. De gemeente moet weten
wat ze wil. En kan initiatieven beter
toetsen dan nu.

In het najaar weten we het naar
verwachting. Dan is de visie gereed. De
gemeenteraad neemt er uiteindelijk een
besluit over. Maar eerst is er gelegenheid tot inbreng van inwoners van de
binnenstad. Dat gebeurt op dinsdagavond 26 maart. Dan is er een themaavond over horeca in de binnenstad. De
avond vindt plaats in de Muzerije,
Hinthamerstraat 74. Inloop vanaf 19.30
uur, start programma om 20.00 uur.

Rond de Zuidwal
komt alles samen
Zo’n beetje alles wat een stad tot een stad maakt, komt
samen in het Zuidwal Kwartier. Plannen maken voor zo’n
gebied, dat betekent rekening houden met heel veel
belangen.
Zelfs de vraag wat nou precies het
Zuidwal Kwartier is, blijkt lastig.
Stedenbouwkundige Reinout Crince is
leider van het team ‘Binnenstad en
buitengebied’ van de gemeente en hij
houdt het voorzichtig op het gebied
tussen de Zuidwal, Spinhuiswal,
Keizerstraat, Waterstraat, Verwerstraat
en Oude Dieze. “Maar hier en daar
loopt de ongeschreven grens tussen
gebouwen door.”

fijn is als mensen in het weekeinde eens
naar dat grote open plein kunnen
kijken en er overheen kunnen
wandelen. Dat er eens niks te doen is.
Geen idee nog hoe horeca, winkeliers
en inwoners erover denken. We gaan
het horen.”
En wat er ook gaat gebeuren: het
beleid moet passen binnen de
keuzes die gemaakt zijn op het
gebied van citymarketing. Toch?
Hanneke: “Jazeker. Hier geldt wel dat
de gemeente niet kan afdwingen wat
voor horeca er moet komen en wat zou
moeten verdwijnen – mochten we al op
zo’n idee komen.”

Visie
In het gebied wonen mensen, staan
kantoren, zijn twee musea gevestigd,
stappen toeristen in Dieze-bootjes en
vindt het verkeer een weg uit en naar
de binnenstad. In dit kwartier komt
zowat alles samen. Dat schuurt zo nu
en dan. Tel daarbij op dat er een
besluit moet worden genomen over
het voormalige KPN-gebouw aan het
Prins Bernardplein en het is duidelijk:
tijd voor een visie op het gebied.
Bewoners hebben volop ideeën, zo
bleek afgelopen voorjaar tijdens een
avond. Hanneke Straver is ook stedenbouwkundige en werkt in het team
van Reinout. Ze vertelt: “We nodigden
de mensen toen uit om zonder voorwaarden vrijelijk te fantaseren over
wat ze zouden willen.”
Bootjes
Dat leidde tot leuke vondsten. “Zo
bedacht iemand dat het leuk is als
mensen met bootjes vanuit de Zuidwal

naar het Bossche Broek kunnen. Nu
moeten ze daarvoor nog helemaal
naar de oversteekplaats ter hoogte van
de Hekellaan.” Voor wie denkt dat de
Zuidwal daar te druk is om over te
steken: op termijn wordt dit een 30
km-weg.
Al de ideeën samen maken duidelijk
dat de bewoners zich zorgen maken
over het gebrek aan parkeerplaatsen,
dat ze meer groen in hun buurt willen
en dat ze wat dynamiek wel gezellig
vinden. “Daarbij kun je denken aan de
realisatie van een soort van dwaalgebied, dat de wijk verbindt met de rest
van de binnenstad”, aldus Reinout. En
dan is er nog de wens naar, wat
genoemd wordt, ‘de menselijke maat’.
“Het gaat daarbij om de hoogte van
gebouwen en variatie.”
Botsen
De komende maanden gaan Reinout
en Hanneke in overleg met de bewoners een visie op de toekomst van het
gebied ontwikkelen. Ze kijken ernaar
uit. “De gesprekken verliepen tot op
heden heel plezierig”, vertelt Hanneke.
“Waarbij we beseffen dat het spannender wordt als de plannen concreter
worden. Want als belangen botsen,
kan niet iedereen zijn zin krijgen.”
Reinout: “Maar ook daar zal begrip
voor zijn, is mijn indruk.”
Uiteindelijk is het trouwens de
gemeenteraad die een besluit neemt
over de plannen.

Medewerkers en belangstellenden maken kennis met de nieuwe werkruimten van Koo.

Domme vragen bestaan niet bij Koo
“Hier mag je alles vragen”, zegt Nancy van Lent van het nieuwe wijkplein aan de Bethaniestraat
2. Dat wijkplein valt onder Koo, het net nieuwe informatieproject van diverse organisaties.
Domme vragen bestaan er niet.
Het zal sommige mensen beginnen
duizelen. Want weer is er op het terrein
van zorg en welzijn een nieuwe naam:
Koo. Koo is de nieuwe naam van het
project Boschwijzer. Daarbinnen werken
gemeente, GGD, MEE en Farent (voorheen Divers en Juvans) samen om
inwoners te informeren over jeugdzorg,
Wmo, participatie en bijstand. “En over
alles wat mensen nog meer te vragen
hebben”, zegt Nancy.
Handige naam
Alles? “Ja. We willen dat iedereen hier
gemakkelijk binnenloopt en dan helpt
het niet om beperkingen op te leggen.
Zo van: nee, daarvoor moet u hier niet
zijn. Als er een vraag is waar we geen
raad mee weten, dan gaan we op
onderzoek uit.” En wat die Boschwijzer
betreft: “Dat bleek niet zo’n handige
naam, aangezien we ook actief zijn in
de dorpen rond de stad”.

Liesbeth van Drunen is wijkwerker in de
binnenstad en is blij dat er nu eindelijk
een plek is waar wijkbewoners terecht
kunnen. En waar mensen van de
verschillende organisaties een werkplek
hebben. “Het zal de onderlinge samenwerking verder verbeteren.” En die is al
goed, want het is niet voor niks dat de
maatschappelijk werkers van Juvans en
de welzijnswerkers van Divers de
handen eerder al ineensloegen en
samen Farent werden.

het fundament onder alles.”
Resteert de vraag waar de naam Koo
vandaan komt. Liesbeth: “Van corporatie, geloof ik. Maar ik weet het niet
zeker”. Nancy: “Zelf heb ik bedacht dat
je het om kunt draaien. Dan wordt het
ook. Dus als iemand vraagt ‘Kan ik hier
terecht voor dit of dat?’ dan is het
antwoord: ook”. Maar eigenlijk doet
het er niet toe waar de naam opslaat,
vinden de dames. Liesbeth: “Koo is Koo.
Punt”.

Welzijnswerk
Liesbeth hoopt en verwacht dat Koo
zorgt voor meer aandacht voor het
welzijnswerk. “Sinds sociale wijkteams
en buurtteams zijn ingesteld blijkt dat
er vooral veel aandacht is voor de zorg
van inwoners. Het welzijnswerk lijkt
soms een beetje in het gedrang te
komen. Dat moest dus maar eens
veranderen, want welzijn is zo ongeveer

Meer weten over Koo en het wijkplein?
Kijk op kijkopkoo.nl. Voor contact:
wijkpleinbinnenstad@kijkopkoo.nl,
073 6153140 of loop binnen. Het
wijkplein aan Bethaniestraat 2 is
geopend op maandag, woensdag en
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en op
donderdag ook van 13.00 tot 16.00 uur.
Vrijwilligers en beroepskrachten heten
u er graag welkom.

Bij Katrien iets minder roze
Bij Katrien is verhuisd naar de Schilderstraat. En grijpt die verhuizing onder meer aan om iets
minder roze te worden. “We zijn er ook voor mannen”, aldus voorzitter Gieke Buur.
Toen Gieke een jaar geleden het
voorzitterschap van de ‘huiskamer van
de binnenstad’ overnam van Jeroen
Weijers trof ze een goed georganiseerde, succesvolle en gezellige organisatie aan. “Bij Katrien staat als een
huis”, stelde ze vast. Wat niet hetzelfde
is als ‘Er hoeft verder niks meer te
gebeuren’.
Babel
Zo was er het bericht van de gemeente
dat Bij Katrien op zoek moest naar een
nieuw onderkomen. Na verschillende
omzwervingen en zoektochten naar
samenwerking met derden, kwam de
Bank van Leening in beeld. Daar werd
van de nood een deugd gemaakt. “Hier
delen we dat gebouw met Babel, de
organisatie waarin de bibliotheek, De
Muzerije en Bureau Babel zijn opgegaan. Dat biedt prachtige kansen voor
ons”, voorspelt Gieke.

“Al is het vaak onzichtbaar, in al onze
activiteiten draait het erom dat
iedereen welkom is om binnen te
komen en mee te doen aan laagdrempelige en gratis activiteiten. De bruisende huiskamer van de binnenstad die
Katrien wil zijn, wordt zo samen
gemaakt. Bij Katrien wil dat alle
inwoners van Den Bosch in staat
worden gesteld meer te gaan doen, dat
ze sociaal actiever worden. Voor de een
is dat de eenzaamheid doorbreken door
hier mee te doen aan het naaiatelier,
voor een ander is het een baan vinden.
Hoe dan ook: op onze nieuwe locatie
krijgen we extra mogelijkheden op dat
gebied. De senioren die bij ons koffie
drinken, kunnen bijvoorbeeld worden
aangemoedigd om vrijwilliger te
worden bij de bibliotheek. En wie weet,
realiseren we leerwerkplekken bij
Babel.”

Meer mannen
De nieuwe fase moet er uiteindelijk toe
leiden dat er meer vrijwilligers en
bestuurders komen. Dat is volgens
Gieke nodig om de ambities van de
organisatie waar te maken. “Bij die
ambities draait het om meer mensen
welkom heten en die mensen met een
hoop gezelligheid en activiteiten stapjes
verder brengen. Maar ook: mensen met
elkaar in contact brengen die elkaar
zonder Bij Katrien niet snel tegenkomen. Er wordt onder meer geknutseld, genaaid, gezongen en gewandeld.
Daar mogen best nog wat activiteiten
bijkomen die vooral voor mannen
interessant zijn. Nog maar een op de
vier deelnemers is man. Dat moet
veranderen. Bij Katrien mag wel wat
minder roze worden.”
Meer weten? Kijk op bijkatrien.com.

Enkele zogeheten ‘meemakers’ van Bij Katrien tijdens de verhuizing. Gieke was verhinderd toen de foto werd gemaakt.

Havenkwartier stroopt de mouwen op
Bewonersvereniging Havenkwartier is weer klaarwakker. En dat is maar goed ook, want er is
genoeg om over (mee) te praten voor de 380 huishoudens in dit dorpse deel van de binnenstad.
Wie bij Joep ten Brink thuis vanaf de
eerste etage naar buiten kijkt, kan
zomaar iemand langs het raam zien
lopen. Wat wonderlijk is, want de eerste
etage ligt toch echt zo’n twee meter
boven maaiveld. Joep: “De straat ligt
aan de ene kant van ons huis ruim
anderhalve meter hoger dan aan de
andere kant. En zo ligt de eerste etage
dus ook op de begane grond.”
Altijd rustig
Het is een bijzonder stukje binnenstad,
het Havenkwartier. Die buurt bestaat
uit de Smalle Haven, Handelskade,
Brede Haven, Oliemolensingel, Buitenhaven en Binnenhaven. Joep en zijn
vrouw wonen er sinds 2014 en weten er
na vijf jaar alles van. “We wonen in het
centrum en het is hier bijna altijd rustig.
Dorps bijna. Als met carnaval duizenden
mensen van het station de binnenstad
inlopen, negeren ze deze buurt. Heel
fijn.”

Er mag er soms wel wat meer rumoer
zijn, al was het maar voor de buurtbewoners zelf. En dus heeft bewonersvereniging Havenkwartier afgelopen
najaar tijdens een bijeenkomst wat
ideetjes verzameld. Wat gedacht van
een concert op vlonders in de Binnenhaven? Joep wijst naar buiten. “Zie je
het al voor je, op een zwoele zomeravond? Een mooi optreden tegen het
prachtige decor van de oude huizen
hier?”
Klaarwakker
Joep is voorzitter van de inmiddels
veertigjarige vereniging. De oprichting
destijds had een goede reden. De buurt
moest gerenoveerd en dus was het
belangrijk dat de bewoners de hoofden
bij elkaar staken. Toen die opknapbeurt
achter de rug was, dutte de vereniging
in. Om nu weer klaarwakker te zijn.
“Dat is nodig, want er is genoeg om
over te praten”, vindt Joep. Hij somt op:

“De Tramkade, het Zuid-Willemspark,
de gewenste opknapbeurt van de Brede
Haven en de overlast door drugsdealers”.
Waarbij niet alle onderwerpen zo
wezenlijk zijn als ze in eerste instantie
lijken. “Toen de gemeente ingreep om
een einde maken aan het racen door de
Postelstraat en omgeving, vreesden we
dat dit gedoe zich zou verplaatsen naar
onze buurt. Dat bleek gelukkig ongegrond. Nergens last van.”
Saamhorigheid
Overigens is Bewonersvereniging
Havenkwartier niet alleen een belangenvereniging. “Maar we zijn er ook
voor gezelligheid. Door leuke dingen te
organiseren leren bewoners elkaar
beter kennen. En dat komt de saamhorigheid en het woonplezier ten goede.”

Vier van de vijf bestuurders van de bewonersvereniging Havenkwartier. Tweede van links Joep ten Brink.

Melkfabriek is kunstfabriek
De voormalige melkfabriek aan de Guldenvliesstraat is al tientallen jaren een woon- en werkplek
en een podium voor beeldende kunstenaars. Met zelfwerkzaamheid van een groep
enthousiastelingen en een bescheiden financiële bijdrage van de gemeente wordt het allemaal
nog mooier.

Vlnr: Lisetteh, Myrthe Rootsaert, Albert Caron en Isodoor Wens.
Bij de Verkadefabriek worden geen
koekjes gebakken, de Gruyterfabriek
heeft niks van doen met supermarkten
en de Azijnfabriek is een theater. U
begrijpt: er gaat bij de Melkfabriek in
de buurt Het Zand geen liter melk de
deur uit. Isidoor Wens is de stuwende
kracht van stichting Artots en verantwoordelijk voor een langjarig aanbod
van performances, installaties en andere
artistieke gebeurtenissen in het uit 1907
daterende gebouw.
Jan Smit
Hij vond een vergelijkbare stichting aan
zijn zijde om in de Melkfabriek naast
hem ook een programma aan te bieden
aan kunstminnend ’s-Hertogenbosch.
“Ik richt me met name op performances
en installaties”, legt Isidoor uit. “De
afgelopen tientallen jaren heb ik een
groot internationaal netwerk opgebouwd van kunstenaars en die haal ik
hier regelmatig naartoe.” Hij kan
smakelijk vertellen over een van de
grootste successen op dat gebied ooit.
Dat was een jaar of twintig geleden,
toen hij performancekunstenaar Ian
Smit naar Nederland haalde. De i lijkt
nogal op de j en dus zag het zwart van
de mensen.

Myrthe Rootsaert en Lisetteh (“Geen
achternaam”) zijn van stichting STeC en
doen vanaf begin dit jaar de programmering in Kunstfabriek de Melkfabriek.
Samen zorgen ze voor een veelzijdig
programma waarin zij professionele
kunstenaars een expositieplek bieden.
“Het is belangrijk dat de Melkfabriek
blijft bruisen”, zegt Myrthe, die zelf in
het complex woont en werkt. “Er zijn
nog maar weinig locaties in deze stad
overgebleven waar professionele
kunstenaars hun werk kunnen
exposeren.”
Akoestiek
De buurt heeft zich inmiddels ook
ontfermd over het gebouw. Albert
Caron woont al ruim dertig jaar om de
hoek, aan de Koningsweg. Hij was vorig
jaar een van de organisatoren van
buurtvereniging Zakkend Zand en zag
de mogelijkheden van de grote ruimte
in het gebouw, met name ook voor
buurtbijeenkomsten. “Maar ik ontdekte
ook dat de akoestiek niet al te best is.
Zoals er ook nog wel wat andere zaken
een opknapbeurt verdienen. Nieuwe
bar, likje verf hier en daar – van die
dingen.”

Een aanvraag voor het wijk- en dorpsbudget was snel geregeld en
ontvangen. Iets te snel misschien. “Het
was wat naïef om te denken dat we er
met € 850 komen. Enfin, we zien wel.
Mogelijk dat we nog een extra
aanvraag doen. Maar het blijft goedkoop, want al het werk wordt door
vrijwilligers gedaan.” Waarna Albert
hardop de planning doorneemt. Die al
pratend samen lijkt te vallen met een
expositie, die Lisetteh heeft georganiseerd. Of Albert en zijn hulptroepen
wel op tijd klaar zijn, vraagt ze lichtelijk
bezorgd.
Kunstruimte
Dat zal mede afhangen van het aantal
vrijwilligers. Lisetteh: “Die kunnen we
sowieso nog gebruiken. Suppoosten,
barkeepers, klusjesmensen – we kunnen
nog veel mensen gebruiken. Wie
belangstelling heeft, kan zich per mail
melden: kunstruimtedemelkfabriek@
gmail.com”. Ook kunstenaars die willen
exposeren, kunnen zich daar melden.
Albert: “O ja, dat moeten we ook nog
melden! Dat De Melkfabriek voortaan
verdergaat als Kunstruimte De
Melkfabriek”.

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 theaterstadstuin.

De pareltjes van de Binnenstad
Hoog en te droog
Wat is er voor kinderen nou leuker dan kliederen met zand en water?
De theaterstadstuin krijgt zo’n tafel. Met dank aan de vrijwilligers en
het wijk- en dorpsbudget.
De oude kloostertuin van het Liliane Fonds ligt op een prachtige locatie
aan de Havensingel. De naam dankt de tuin aan de nabijgelegen
Koningstheateracademie en aan het feit dat de tuin daadwerkelijk een
theater is. Maar het is ook een tuin waarin gewandeld kan worden. En
een pluk- en moestuin. Verder biedt de tuin ruimte aan een schommel,
een buitenbieb en staan er bankjes om lekker een boekje of krantje te
lezen. Iedere maand worden er kinderactiviteiten georganiseerd en zijn
er openluchtvoorstellingen door de studenten van de Koningstheateracademie.
Droge zomer
Nieuw is de zand- en watertafel. Lekker hoog, zodat ook kinderen in
rolstoelen gemakkelijk aan kunnen schuiven. De vrijwilligers waren van
plan de tafel te betalen uit de opbrengst van producten uit de tuin. Dat
geld zou verder worden gebruikt voor nieuw gereedschap en zaaigoed.
Maar helaas. De droge zomer leidde ertoe dat er maar weinig bloemen
tot bloei kwamen. Ook de goudsbloem liet het afweten. Daardoor
moest de workshop goudsbloemzalf maken worden geschrapt. Weg zalf
tegen kleine wondjes en huidirritaties. En weg inkomsten. De vrijwilligers klopten aan bij de Bewonersadviesgroep, die het wijk- en dorpsbudget voor de binnenstad beheert. Dankzij die bijdrage kon het
zaaigoed, de gereedschappen en de kom-gezellig-kliederen-zand-watertafel worden aangeschaft.
In de winter is het nogal stil in de tuin. Maar binnenkort bruist het er
weer van de activiteiten.

De theaterstadstuin is meer
dan theater en meer dan
een tuin.

Hoe aardig zijn we voor oudere bewoners?
“Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor een vriendelijke binnenstad waarin ook oudere bewoners zo lang mogelijk kunnen
blijven meedoen?” Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst van Blb/wijkraad Binnenstad op woensdag 13 maart.

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!

als het niet zo goed gaat en een
helpende hand gewenst is. Als dat lukt,
dan werken buurtbewoners samen aan
– wat genoemd wordt – een dementievriendelijke gemeenschap. Kunnen
bewoners van de binnenstad zorgen
voor een omgeving waarin we zelf ook

op een prettige manier oud kunnen
worden?
Meer over de bijeenkomst op de
voorpagina.

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

Ouderen wonen doorgaans graag zo
lang mogelijk zelfstandig. Ook als ze te
maken krijgen met ouderdomsverschijnselen of beginnende dementie. Dan is
het belangrijk dat de omgeving naar
hen omziet. Buren die oog hebben voor
elkaar, een praatje maken of aanvoelen

