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‘Afgelopen december is het sociaal plan 

met een grote meerderheid van stemmen 

door de bewoners goedgekeurd’, vertelt  

Annie Leenders, secretaris van het be-

wonerscomité BC 208 tevreden.’ Maar  

daarmee zit onze taak er nog niet op. 

‘We houden een oogje in het zeil zodat  

het sociaal plan ook wordt nageleefd.  

Wij zijn pas klaar als de laatste bewoner  

is verhuisd.’ 

Het was een intensief traject maar Annie 

kijkt er tevreden op terug. ‘De samenwerking 

met BrabantWonen verliep heel prettig  

en respectvol. We konden heel goed onder-

handelen. We hebben niet overal onze zin 

gekregen, maar het resultaat is oké. Dat 

komt ook doordat BrabantWonen geleerd 

heeft van de renovatie van flat 1, waar het 

een en ander mis ging’, denkt Annie.  

Dromen

Het bewonerscomité organiseerde diverse 

bijeenkomsten om alle bewoners goed te 

informeren. ‘Iedereen kon zijn wensen, 

verlangens en dromen bij ons kwijt. Wij 

hebben goed geluisterd en alle opmerkingen 

teruggekoppeld naar BrabantWonen. 

Daarom heeft ook een overgrote meerder-

heid van de bewoners ingestemd met de 

plannen’, denkt Annie.  Maar ook nu het 

sociaal plan is goedgekeurd,  is er voor het 

bewonerscomité nog werk aan de winkel. 

‘We houden een oogje in het zeil dat het 

sociaal plan ook wordt nageleefd. En als 

flat 3 over en paar jaar wordt gerenoveerd 

komt er weer een groep die de belangen 

van de bewoners behartigt en de inspraak 

regelt’, voorziet Annie. 

Compliment

Rob Bogaarts, Manager Wijkontwikkeling 

bij BrabantWonen, heeft het hele proces 

van nabij meegemaakt. ‘We hebben aan 

de bewoners gevraagd wie er voor en wie 

er tegen het sociaal plan was. Van de 160 

brieven die we hebben verstuurd, hebben 

we er 140 teruggekregen. Maar liefst 136 

mensen waren vóór het plan; dat is 98 

procent! ’ Zo’n resultaat is vooral te danken 

aan de inzet van het bewonerscomité. ‘Zij 

verdienen een groot compliment, want in de 

vrieskou zijn ze huis aan huis gegaan om 

mensen ervan te overtuigen mee te doen.’ 

Veiligheid

Nu de eerste bewoners verhuizen, vreest 

het bewonerscomité voor de leefbaarheid 

van de buurt. Als er veel leegstand komt 

dan liggen overlast, vernieling, inbraak  

en vervuiling op de loer. Gelukkig heeft  

BrabantWonen dit signaal snel opgepikt. 

Rob Bogaarts: ‘We hebben een extra team 

ingezet om ervoor te zorgen dat de wijk 

leefbaar blijft, zeker nu er zoveel mensen 

gaan verhuizen en overal flats leeg komen’, 

zegt hij.  Het bewonerscomité is tevreden 

met de gang van zaken. ‘Zo kan de veilig-

heid van de mensen die er wonen gewaar-

borgd blijven.’ 

FlatS op dE admIRalItEItSlaaN / C. dE QUaylaaN

bewonerscomité dik tevreden met sociaal plan

meneer en mevrouw pasquale.

Ingrid Rikken en philip de Koning Het bewonerscomité en Henk Roozendaal van BrabantWonen bij de ondertekening van het sociaal plan.

Na een enquête onder bewoners in het 

voorjaar van 2008 viel het besluit om de 

flats 2, 4 en 5 te slopen en flat 3 te reno-

veren. Inmiddels zijn de eerste bewoners 

aan het verhuizen. ‘We verwachten dat alle 

woningen begin 2010 leeg zijn. Daarna  

kunnen we de volgende stap in het hele 

proces zetten: slopen en beginnen met 

nieuwbouw.’

Aan het woord is ontwikkelingsmanager 

Philip de Koning. Hij is de coördinator van 

BrabantWonen voor de ontwikkeling van 

de nieuwbouw achter de schermen van het 

project Admiraliteitslaan. Hij is met name 

actief in de beginfase van het project, als 

nog niet alles duidelijk is en de grote lijnen 

worden uitgezet. Op dit moment stuurt Philip 

het project aan. ‘Wat dat zoal inhoudt? 

Overleg voeren met de architecten, maar 

ook de procedures, planning en kosten in  

de gaten houden’, legt hij uit.

wat komt er terug?

Het besluit tot sloop en renovatie van de 

flats aan de Admiraliteitslaan houdt con-

creet in dat er in totaal 189 flatwoningen 

worden gesloopt en 63 gerenoveerd. Op  

dit moment richten we ons vooral op de 

voorbereidingen van de nieuwbouw.

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het  

aantal woningen ongeveer gelijk blijft. Op 

de plek van flat 2 is nieuwbouw gepland met 

een vergelijkbare indeling als de bestaande 

woningen. In de plaats van flat 4 komen  

woningen die geschikt zijn voor senioren, 

met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. 

Flat 5 ten slotte kent straks een grote  

variëteit aan woningtypes: woningen voor 

doorstromers en starters, groepswoningen 

en woningen die geschikt zijn voor wonen 

en werken aan huis. ‘Het wordt in ieder geval 

weer hoogbouw, maar dan met een meer 

eigentijdse uitstraling’, verzekert Philip.

stokje overdragen

Hoewel bewoners van de flats aan de Ad-

miraliteitslaan hem waarschijnlijk niet vaak 

zullen tegenkomen, heeft Philip in dit sta-

dium zijn handen vol aan het project. In de 

loop van dit jaar worden de plannen steeds 

duidelijker. ‘Dan draag ik langzamerhand 

het stokje over aan mijn collega Ingrid 

Rikken’, zegt hij. Ingrid is de projectleider 

van de nieuwbouw van de drie flats, tot aan 

de oplevering. ‘Zij wordt straks een van de 

belangrijke gezichten van het project.’ 

Hoogbouw met eigentijdse uitstraling 

De eerste verhuizers aan het woord

‘Hier voel ik me thuis’

Al vierendertig jaar woont mevrouw Pasquale in flat 2 aan de Commissaris  

de Quaylaan. Samen met haar man bracht ze daar drie kinderen groot.   

In februari verhuist het echtpaar naar flat 1. ‘Ik wil graag in de wijk blijven,  

hier ben ik thuis’,zegt ze. 

De flat waar het echtpaar Pasquale nu woont staat op de lijst om gesloopt te 

worden.  Ze zijn de eerste verhuizers en prijzen zich gelukkig met hun nieuwe 

woning. ‘Ik was al op een paar plaatsen wezen kijken, maar dat was niks’, vertelt 

mevrouw met een charmant Italiaanse accent. ‘Ik was zo blij toen de huismeester 

kwam en zei dat hij goed nieuws voor me had.’ de indeling van haar oude en haar 

nieuwe woning zijn hetzelfde. ‘Alles past straks weer’, zegt ze tevreden.  

Verhuisvergoeding

Ze ziet niet echt op tegen de verhuizing, want haar hele familie helpt straks mee. 

Ze hebben ook al geholpen met het schilderen  van de muren, de plafonds en  

de kozijnen en het leggen van de nieuwe laminaatvloer. Ze bekent dat de verhuis-

vergoeding die ze heeft ontvangen, niet helemaal toereikend was. ‘Maar ik hou 

van netjes, ik wil geen oude vloer van iemand anders en dan kom je tekort’, zegt 

ze terwijl ze nog eens met een doekje over de ramen wrijft. ‘Maar BrabantWonen 

heeft z’n best gedaan.’ 

inpakken

‘Verhuizen is toch wel een heel gedoe hoor’, bekent ze even later. ‘Zoveel dozen. 

Ik ben al twee weken aan het inpakken en nog niet klaar.’ Ze vertelt dat dit nog 

maar de eerste verhuizing is, want het echtpaar wil gebruik maken van de terug-

keermogelijkheid. ‘Als het goed gaat met ons, gaan we over een paar jaar, als de 

nieuwbouw klaar is, weer terug naar ons oude plekje. Ik heb het formulier  

al ingevuld.’ 

Thuis

mevrouw pasquale is in die 34 jaar echt verknocht geraakt aan de Kruiskamp.  

De verhuizingen en de onrust die dat met zich meebrengt, zelfs de ongeregeld-

heden van een paar jaar geleden, dat alles kon daar geen verandering inbrengen. 

‘Een paar jaar geleden was het hier niet echt plezierig. Maar ik laat me niet wegjagen. 

Ik hou van de buurt. Ik weet niet wat het is, maar hier in de Kruiskamp  

voel ik me thuis.’
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V.l.n.r. Sjoukje, Barbara, Kees, Chaja, Sukhy

rob bogaarts

Manager Wijkontwikkeling

Telefoon: (073) 681 45 00

Chaja Moerman

Woonconsulent

Telefoon: (073) 681 45 22

Telefonisch spreekuur:  

maandag tot en met vrijdag  

van 8.30-9.30 uur en van 16.00–17.00 uur

barbara Janssens

Wijkbeheerder

Telefoon: (073) 681 45 00

Kees de Jong

Huismeester

Telefoon: (073) 621 31 04

Telefonisch spreekuur:  

van dinsdag tot en met vrijdag  

van 08.00-09.00 uur 

Inloopspreekuur Admiraliteitslaan:

van dinsdag tot en met vrijdag  

van 08.00 tot 09.00 uur 

arno van der Heijden

Rayonopzichter

Telefoon: (073) 681 45 79

Telefonisch spreekuur:  

van maandag tot en met vrijdag  

van 08.00-09.00 uur

Contactpersonen bewonerscomité 

werkgroep sociaal Plan:

J.H.H.M. van Beek, voorzitter, 

C. de Quaylaan 62

A. Leenders, secretaris 

en penningmeester, 

Admiraliteitslaan 292 

A. Pasquale, C. de Quaylaan 438

A. Slootweg, C. de Quaylaan 420

W. Kluppel, Admiraliteitslaan 308

B. Fadilie, Admiraliteitslaan 700

A. Rovers, Admiraliteitslaan 692

G. van Erp, Admiraliteitslaan 948

Colofon:

Teksten: Transconcept, Elly van Meurs

Vormgeving: The Line

Fotografie: Marc Bolsius

Nu de eerste bewoners verhuizen en de leeggekomen flats tijdelijk bewoond worden 

door huurders van AdHoc, verandert de samenstelling van de wijk. Vertrouwde gezichten 

verdwijnen en de nieuwkomers hebben nog geen binding met de wijk.  Dat heeft 

invloed op de leefomgeving. In een team met mensen van de afdeling Verhuur en 

Technische Dienst spant de afdeling Sociaal Beheer zich in om ervoor te zorgen dat 

de buurt leefbaar blijft.  In deze nieuwsbrief stellen de leden van de afdeling sociaal 

beheer zich graag aan u voor. In het volgende nummer volgen de overige leden van 

het beheerteam.

sociaal beheer

Samen met haar collega’s zorgt Chaja Moerman, woonconsulent, voor het sociaal be-

heer in de wijk.  ‘Als woonconsulent ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van 

het team. Ik regel de dagelijkse gang van zaken.’ Maar er is meer. ‘Toen besloten werd 

om de twee flats aan de Admiraliteitslaan en de flat aan de Commissaris de Quaylaan 

te slopen, zijn we huis aan huis de mensen gaan informeren over het sociaal plan en 

wat dat voor hen persoonlijk betekent’, vertelt Chaja.  Mensen die daarna nog vragen 

hebben kunnen haar van maandag tot en met donderdag bellen tijdens haar telefonisch 

spreekuur. ‘Ze kunnen met allerlei zaken bij mij terecht, zoals bijvoorbeeld medische 

problemen waar wij rekening mee moeten houden. Ik kijk samen met de bewoners en 

soms ook met onze samenwerkende partners naar hun persoonlijke situatie, maak 

daarover aparte afspraken en samen proberen wij dan maatwerk te leveren.’  

Grof vuil

Om de wijk leefbaar te houden, zijn er met de Afvalstoffendienst van de gemeente 

afspraken gemaakt over het afvoeren van grof vuil. ‘Iedereen die verhuist mag tot 

duizend kilo gratis storten. De Afvalstoffendienst komt het zelfs ophalen, maar  

bewoners moeten dat wel een week van te voren bij de Afvalstoffendienst melden 

en er moet iemand thuis zijn’, legt Chaja de regels uit. Ook over illegaal gestort afval 

rondom de flats zijn afspraken gemaakt: ‘Wanneer bewoners ergens afval zien liggen 

dat daar niet hoort, kunnen zij dit direct melden bij de huismeester. Hij regelt dat  

dit dezelfde dag opgehaald wordt. ’ 

bewonersbegeleiding

Sukhy Baggoe-Lal en Sjoukje Holthuis gaan bij alle bewoners van de flats aan de  

Admiraliteitslaan en Commissaris de Quaylaanlaan op huisbezoek. ‘Wij lichten het sociaal 

plan toe en inventariseren de situatie’, leggen ze uit. ‘We leggen uit hoe ze kunnen 

reageren op een nieuwe woning, wat er bij een verhuizing komt kijken, wanneer ze 

de huur op moeten zeggen, hoe het zit met de verhuisvergoeding.’ Soms signaleren 

Sukhy en Sjoukje situaties die meer ondersteuning vragen dan zij zelf kunnen bieden, 

‘Dan overleggen we met de woonconsulent en bekijken samen de mogelijkheid om een 

ondersteunende instantie in te schakelen, zoals bijvoorbeeld Divers of Juvans.  Maar 

dat is nog niet nodig geweest.’ 

wijkbeheer

Barbara Janssens, wijkbeheerder, is inmiddels een bekend gezicht in de wijk. Tot  

december 2008 was ze huismeester. ‘Veel mensen kennen mij, en ik ken de buurt 

natuurlijk heel goed.’ Als wijkbeheerder heeft ze een groter gebied onder haar hoede. 

‘Ik loop door de wijk, inspecteer brandgangen, let op de leefbaarheid. Maar ik ben ook 

regelmatig samen met de huismeester op pad rondom de flats’, zegt ze. ‘Waarvoor 

mensen bij mij terecht kunnen? ‘ Barbara somt op: ‘Hinder, overlast, burenruzies, 

niet naleven van regels.’ Ze erkent dat ze problemen soms niet alleen op kan lossen. 

Daarom overlegt ze met gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte, de politie 

en hulpverleners. ‘En soms verwijs ik in overleg met de woonconsulent mensen door 

naar Divers of andere instanties.’  

Nieuwe huismeester

Sinds december 2008 is Kees de Jong de nieuwe huismeester voor de flats aan de 

Admiraliteitslaan en de Commissaris de Quaylaan. ’Ik ben voor veel mensen het eerste 

aanspreekpunt als het gaat over kapotte verlichting, deuren die niet sluiten, illegaal 

gestort afval of afval in de algemene ruimtes’, vertelt hij. Mensen kunnen dat  

telefonisch bij Kees melden, maar ze kunnen ook een briefje in de bus in de hal  

stoppen. ‘Dat geldt dus niet voor reparatieverzoeken in huis. Die kunnen rechtstreeks 

bij het servicebureau van BrabantWonen worden gemeld.’ 

Om de buurt rond de Admiraliteitslaan en de Commissaris de Quaylaan beter te leren 

kennen is Kees regelmatig met Barbara op pad. Samen zijn zij de oren en de ogen van 

de buurt. Nu er veel mensen verhuizen, doet Kees daar ook regelmatig met de milieu-

politie de ronde. ‘We kijken dan of de wijk er goed bij ligt. Als we illegaal afval ontdek-

ken dan zoeken we uit van wie dat is. We zijn daar heel actief en creatief in, want we 

willen de wijk schoon, heel en veilig houden.’ 

Kijk voor de bereikbaarheid van de medewerkers van de afdeling sociaal beheer op de 

achterzijde van deze nieuwsbrief.

afvalstoffendienst

Voor het ophalen van afval kunnen bewoners een afspraak maken met de Afvalstof-

fendienst op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer  (073) 615 65 00.

extra inzet voor een leefbare buurt

Vestiging ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres

Graafseweg 294

5213 AS  ‘s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 45 00

Fax (073) 681 45 05

Postadres

Postbus 1703

5200 BT  ‘s-Hertogenbosch

E-mail info@brabantwonen.nl

iNforMaTie

Contactpersonen


