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SPECIALE EDITIE 

Het heeft even geduurd, maar 
hier is-ie dan. Een speciale, 
kleurige nieuwsbrief die hele-
maal gaat over het aangepaste 
Wijkplan voor de Toekomst. De 
reacties van bewoners tijdens 
de inspraak zijn erin verwerkt. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 15 febru-
ari besloten om het plan voor te 
leggen aan de gemeenteraad. In 
deze nieuwsbrief vertellen wet-
houder Elly de Jonge en Ad van 
Gurp, woordvoerder namens de 
woningcorporaties SSW, SWH 
en BrabantWonen, over het aan-
gepaste plan en de richting die 
Boschveld nu inslaat.
Op 1 maart is er een voorlich-
tingsavond voor alle bewoners en 
belanghebbenden in Boschveld; 
dan wordt het gewijzigde plan 
nog eens uitgebreid toege-
licht. Voordat de gemeenteraad 
het gewijzigde plan behandelt, 
informeert ook zij zich nader, 
onder meer door een hearing te 
houden (zie pag. 4). Pas als de 
gemeenteraad en de Raden van 
Commissarissen van de corpo-
raties akkoord gaan is het plan 
definitief. Naar verwachting is 
dat in april 2005.

Dankzij reacties van bewoners

Wijkplan voor de Toekomst 
aangepast

Eind 2003 presenteerden de gemeente en de woningcorporaties het 
Wijkplan voor de Toekomst. Het resultaat was een stroom van meningen, 
aan- en opmerkingen. Op basis van deze reacties is het Wijkplan nu aange-
past. Hier volgen de belangrijkste wijzigingen.

1  Eerst bouwen, dan slopen: 
 nieuw appartementencomplex in 
 de groenzone langs de Oude 
 Vlijmenseweg (fase 1, 2006-2008).
2 Na onderzoek naar spoorlijn en 
 woningen bouw van nieuwe 
 woningen in het Grassokwartier 
 (2005-2006).
3 Versnelde aanpak van Plein 
 Boschveld en omgeving, met een 
 nieuwe Brede Bossche School, 
 winkels en woningen. 

4 Het winkelcentrum met woningen 
 blijft. In overleg met de eigenaren 
 wordt bezien welke verbeteringen 
 kunnen worden aangebracht. Op 
 het plein vervallen de twee woon-
 torens aan de zuidzijde. In plaats 
 daarvan komt er aan de noordzijde 
 nieuwbouw met een hoogte-
 accent* en met een appartemen-
 tencomplex voor senioren. 
5 Gelet op de mening van de 
 meerderheid van de bewoners 

 worden de woningen in het blok 
 Van Leeuwenhoekstraat, 
 Copernicuslaan, K. Onnesstraat en 
 Ampèrestraat als eerste gesloopt 
 (fase 2, 2006-2008).
6 Overige woningen blijven zolang 
 mogelijk staan, rekening houdend 
 met hun kwaliteit en levensduur.
7 Aanleg van een breed groen-
 gebied in ‘de Lanen’, aansluitend 
 op het Westerpark.
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College legt aangepast Wijkplan in april voor aan gemeenteraad

Elly de Jonge en Ad van Gurp: 
‘Er ligt nu een goede basis voor verdere plannen’ 

‘Het mag de afgelopen tijd stil hebben geleken, maar nu zijn we zover dat we de inspraakreacties op het 
Wijkplan voor de Toekomst hebben verwerkt,’ zegt wethouder Elly de Jonge. ‘Veel bewoners van Boschveld 
hebben de afgelopen tijd meegedacht over het Wijkplan voor de Toekomst. Daaruit zijn goede en creatieve 
ideeën naar voren gekomen. Alle opmerkingen hebben we serieus genomen. Zelf zijn we trouwens ook over 
een aantal zaken anders gaan denken. Dat alles heeft geleid tot aanpassing van het oorspronkelijke plan.’

Aanvankelijk zouden gemeente en 
corporaties meteen na de zomer van 
2004 de bewoners van Boschveld 
informeren. Dat heeft langer ge-
duurd dan voorzien. Gemeente en 
woningcorporaties hebben die tijd 
nodig gehad om vast te leggen wat 
ze in de toekomst van elkaar kunnen 
verwachten. Het Wijkplan voor de 
Toekomst kan immers alleen slagen, 
als alle partijen op goede samenwer-
king kunnen rekenen.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de wijzigingen op 
het oorspronkelijke Wijkplan van de 
Toekomst op 15 februari vastgesteld 
en legt het naar verwachting in 
april voor aan de gemeenteraad. De 
raadsleden gaan zich in de tussentijd 
oriënteren en leggen hun oor te 
luister.

Geen blauwdruk
Ad van Gurp namens de woning-

corporaties: ‘Om te beginnen is het 
goed te beseffen dat het Wijkplan de 
richting voor de toekomst aangeeft 
en dus geen blauwdruk is. Voor een 
nieuw Boschveld is zo’n twintig jaar 
nodig. Dat is heel lang. We weten 

niet hoe de wereld erover vijf of tien 
jaar uit zal zien. Toch moeten we be-
ginnen. Daarom knippen we de ont-
wikkeling van de wijk op in kleinere 
projecten. Zo kunnen we per project 
kijken wat op dat moment de beste 
oplossing is. Met elk project vullen 
we het plan verder in en vragen we 
bewoners mee te praten. Het nieuwe 
Boschveld is dus een zaak van lange 
adem. In het aangepaste Wijkplan 
voor de Toekomst hebben we de 
uitgangspunten voor dat langdurige 
proces vastgelegd.’

Eerst bouwen, dan slopen
‘Een belangrijk punt voor bewo-

ners is steeds geweest dat we eerst 
bouwen en dan pas slopen,’ zegt 
Elly de Jonge. ‘Zo kunnen immers 
bewoners van wie de woningen 
worden gesloopt, in de wijk blijven 
wonen. Daarom beginnen we met 
de bouw van een appartementen-
complex in de groenzone langs de 
Oude Vlijmenseweg. Om dezelfde 
reden zijn we nu al een onderzoek 
gestart naar de mogelijkheden van 
het Grassokwartier en het spoorlijntje 
door de wijk. Als dat onderzoek is 

afgerond beginnen we ook op dat 
terrein met de bouw van nieuwe 
woningen.’ 

Woningen zo lang mogelijk 
laten staan
‘Een ander uitgangspunt is dat 

de corporaties hun woningen in 
Boschveld zo lang mogelijk laten 
staan’, zegt Ad van Gurp. ‘Als we 
woningen opnieuw verhuren vertel-
len we de kandidaat-huurders dat de 
woningen op termijn gesloopt wor-
den, zodat ze daar bij hun woning-
keuze rekening mee kunnen houden. 
Op 16 februari krijgen alle huurders 
van hun eigen woningcorporatie 
een brief waarin precies staat vóór 
welke datum hun woning zeker niet 
gesloopt wordt. 

Omgekeerd willen we meteen met 
de sloop van het SSW-complex aan 
de Copernicuslaan tegenover het 
winkelcentrum beginnen. De meer-
derheid van de bewoners heeft ons 
laten weten dat ze voorstander zijn 
van zo snel mogelijke sloop, ook als 
er nog geen nieuwbouw in de wijk 
gereed is.’

Ad van Gurp en Elly de Jonge: 

‘Bewoners hebben met hun 

inspraak creatieve ideeën naar voren 

gebracht. Boschveld ontwikkelen 

doe je samen, nu en op langere 

termijn.’

(foto Olaf Smit)



Plein Boschveld
Elly de Jonge: ‘Voor de toekomst 

van de wijk is Plein Boschveld zo 
belangrijk dat we met de ontwik-
keling daarvan zo snel mogelijk 
willen beginnen. We starten dan 
met de bouw van een nieuwe Brede 
Bossche School tussen de Kamerlingh 
Onnesstraat en Lorentzstraat. En 
waar nu nog de basisschool en de 
Evangelische Gemeenschap staan, 
komen nieuwe winkels en woningen.

Het winkelcentrum wordt niet 
gesloopt. In overleg met de eigena-
ren bekijken we of er verbeteringen 
kunnen worden aangebracht. Op het 
plein vervallen de twee woontorens 
aan de zuidzijde. Bewoners en de 
winkeliersvereniging vonden die 
absoluut niet passen. Achteraf vinden 
wij dat ook. In plaats daarvan komt 
er aan de noordzijde nieuwbouw met 
hoogteaccent.’ 

Kwaliteit voor iedereen
‘In Boschveld gaan we voor kwa-

liteit,’ zegt Elly de Jonge. ‘Iedereen 
moet hier goed kunnen wonen. 
Daarom besteden we ook vanaf het 

begin aandacht aan senioren. Juist 
deze groep heeft dringend woningen 
nodig. De bouw van woonzorgwo-
ningen zit vooraan in de planning, en 
niet achteraan.’ 

Ad van Gurp vult aan: ‘Ouderen 
hebben andere woningen nodig dan 
die er nu in Boschveld staan. Maar 
ook de gewone sociale huurwonin-
gen zijn op den duur aan vervanging 
toe. Daarom bestaat de vernieuwing 
van Boschveld vooral uit sloop en 
nieuwbouw.’

Sociaal plan
In Boschveld zullen de komende 

jaren veel bewoners gedwongen van 
woning veranderen. Daarom is goed 
overleg nodig tussen de woningcor-
poraties en hun huurders.

Ad van Gurp: ‘Op dit moment 
is het Huurdersoverleg Boschveld 

(HOB) druk bezig om de eigen orga-
nisatie goed op poten te zetten. De 
corporaties ondersteunen het HOB 
daarbij. Zodra de gemeenteraad en 
Raden van Commissarissen van de 
corporaties het gewijzigde Wijkplan 
voor de Toekomst hebben vastge-
steld, gaan we samen aan de slag om 
een goed Sociaal Plan op te zetten 
voor bewoners van wie de woning 
wordt gesloopt.’

Wijkraad OBB
Wethouder De Jonge: ‘In het pro-

ces van vernieuwing speelt ook de 
Wijkraad OBB een heel belangrijke 
rol. Ik heb de Wijkraad gevraagd om 
goed na te denken over haar rol. Als 
het aan mij ligt, komt er een conve-
nant waarin de verantwoordelijkhe-
den en rechten staan beschreven. Ik 
ga ook nadenken over de ondersteu-
ning die daarbij nodig is.

Als Boschveld onder handen wordt 
genomen, is het belangrijk dat we 
samen blijven investeren, Boschveld 
goed beheren en op orde houden. 
De eerste stap daarvoor hebben wij 
gezet. Bewoners hebben ons eerste 
voorstel flink gewijzigd. Die gang 
van zaken past in mijn opvatting 
hoe je een wijk moet ontwikkelen. 
Dat doe je samen, nu en op langere 
termijn. Wat ons betreft gaan we de 
komende jaren bewoners de gele-
genheid geven om trots te blijven op 
hun wijk.’

Op het grasveld aan de Oude Vlijmenseweg 

komt achter de bestaande bouw een appar-

tementencomplex.

(foto Olaf Smit)

Het SSW-complex dat als eerste 

gesloopt wordt.

(foto Olaf Smit)



Samenvatting nieuwsbrief
Turks

Samenvatting nieuwsbrief
Arabisch VOORLICHTINGSAVOND OVER GEWIJZIGD 

WIJKPLAN VOOR DE TOEKOMST
Op dinsdagavond 1 maart, om 20.00 uur is er in buurthuis Boschveld, 
Edisonstraat 11, een voorlichtingsbijeenkomst over de aanpassingen in 
het Wijkplan voor de Toekomst. Alle bewoners en belanghebbenden 
in Boschveld zijn daar van harte welkom. Vertegenwoordigers van de 
gemeente en de woningcorporaties zullen de wijzigingen op het oor-
spronkelijke plan toelichten en vragen van bewoners beantwoorden. 
Voor de bijeenkomst ontvangt u nog een aparte uitnodiging.

Vóór behandeling in gemeenteraad 

Raadsleden leggen oor te luister

INFORMATIE OP INTERNET

Alle informatie over het Wijkplan voor de Toekomst staat ook op inter-
net. Ga daarvoor naar www.s-hertogenbosch.nl > Stad > GSB > 7 aan-
dachtsgebieden > Boschveld.

Als alles meezit behandelt de 
gemeenteraad in april het Wijkplan 
voor de Toekomst van Boschveld. 
Voordat het aangepaste Wijkplan 
voor de Toekomst door de hele ge-
meenteraad wordt behandeld, praten 
eerst de leden van de raadscommissie 
voor Ruimtelijke Ontwikkelingen 
en Beheer erover. Om zich goed te 
informeren organiseert de commissie 
een informatiebijeenkomst. Tijdens 
deze zogenaamde hearing stellen 

de commissieleden vragen aan 
deskundigen, belanghebbenden en 
bewoners over het Wijkplan voor de 
Toekomst én over de wijze waarop 
dat stand is gekomen. De commissie 
gebruikt deze informatie bij de com-
missiebehandeling van het Wijkplan 
in april.

Naar verwachting vindt de hearing 
in maart plaats. Precieze datum, 
plaats en tijdstip worden nog bekend 
gemaakt.

Deze nieuwsbrief is een uitgave in 

het kader van het grotestedenbeleid 

‘s-Hertogenbosch 

Oplage 

2500 

Voor meer informatie 

Wijkwinkel Boschveld

Copernicuslaan 275

5223 EG ‘s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 627 36 10

Fax: (073) 627 36 19

E-mail: ww.boschveld@wanadoo.nl

OPENINGSTIJDEN EN SPREEKUREN WIJKWINKEL

Met alle vragen over deze nieuwsbrief en het Wijkplan voor de Toekomst 
kunt u terecht in de Wijkwinkel. 

De Wijkwinkel is open van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 tot 
12.00 uur en dinsdag, woensdag, 
donderdag ook van 12.00-16.00 
uur. Vrijdags gesloten.

Spreekuren van de woningcorpo-
raties in de Wijkwinkel:

BrabantWonen: 
maandag 11.00-12.00 uur,

SSW: dinsdag 14.00-15.00 uur

SWH: op verzoek.


