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Marlies: ‘Toen mijn zoontje twee was 
ging ik eens kijken naar de speeltuintjes 
in de buurt en vond dat het beter kon. Ik 
sprak andere moeders aan en ging naar 
de vergadering van de wijkraad. Toen het 
niet opschoot vroeg ik: vind je het erg als 
ik een telefoontje pleeg?’

Speelveldjes
Deze daadkracht typeert Marlies. Ze wacht 
niet af, slaat aan het bellen, maakt mensen 
enthousiast, legt afspraken vast en pakt 
door. ‘Met een paar 
ouders zijn we alle 
speelveldjes in 
Hintham-Noord 
opnieuw gaan 
inrichten. Samen 
met de gemeente 
natuurlijk. We 
hebben dingen 
verplaatst en wat 
nieuwe speel-
toestellen aange-
schaft. Bij het 
treintje, op de 
speelplek bij de 
Meester Broeren-
singel en de Pastoor 
Hoeckx-singel, is 
een ontmoetings-
plek voor kinderen 
en ouders geko-
men.’  

Speelstraten
Daarna vroeg de 
Wijkraad Hintham 
Marlies om de 

‘Je rolt van het één in het ander’

Wijkgericht Werken bestaat nu vijf jaar 
en is al niet meer weg te denken uit onze 
stad. In deze speciale nieuwsbrief kijken 

bewoners en wethouders terug op vijf 
jaar wijkgericht werken. Met aandacht 
voor BIG-gelden, wijkspeerpunten en 

allerlei mooie projecten die gemeente en 
bewoners samen oppakken. Goed om 
inspiratie op te doen!

nationale straatspeeldag mee te organise-
ren. ‘Dat heb ik twee jaar gedaan. Intussen 
heeft Stichting Jeugd Hintham Projects het 
van de wijkraad overgenomen. Voor onze 
eigen straat, de Pastoor de Leyerstraat, 
regel ik samen met andere bewoners de 
speelstraatdagen. Een aantal zondagen per 
jaar mogen we de straat afzetten en 
kunnen de kinderen op straat spelen. Het 
leuke is dat dan ook de ouders naar buiten 
komen. Met stoeltjes en met koffi e. 
Iedereen een leuke dag.’

‘Afhankelijk van wat er te doen is verzamel ik mensen om me heen en ga aan de 
slag.’ Marlies Borstel is een buurtbewoonster die echt van aanpakken weet. Ze was 
de motor achter het opnieuw inrichten van de speelplekken in Hintham-Noord. Ze 
regelt de speelstraatdagen en was actief bij de komst van de natuurspeelplaats. En 
bij de kerstmusical die onlangs voor heel Hintham is opgevoerd. 

BIG-subsidie
‘Zo rol je van het één in het ander,‘ aldus 
Marlies. ‘Uit de speelstraatdagen 
 ontstond ons jaarlijkse straatfeest. 
Afgelopen herfst hebben we samen de 
natuurspeelplaats aangelegd. Dat is zó 
leuk, daar is echt iedereen blij mee. Ook 
hebben veel mensen meegeholpen om 
de musical ‘De kleine honingbij’ tot een 
groot succes te maken. Echt een project 
‘door kinderen uit de wijk’ en ‘voor 
mensen in de wijk.’ Precies waar de 
BIG-subsidie voor is bedoeld. Ik werk 
goed samen met wijkmanager Paul 
Hilgers en met Henk Verschuur van de 
gemeente. En ik neem mijn petje af voor 
de gigantische inzet van de Wijkraad 
Hintham.’

Marlies Borstel op de speelplek aan de Pastoor Hoeckx-singel.

Wijkgericht
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‘Wijkspeerpunten zijn 
er genoeg’

Wethouder Rodney Weterings:

‘Elkaar kennen en  
gekend worden’
‘Oost/Hintham is een mooi stukje Den Bosch met veel verschillende 

buurten en sferen. Het is de kunst aan al die sferen recht te doen. Je 

kunt Oost en Hintham niet behandelen als één wijk. De winst van 

vijf jaar wijkgericht werken is dat we er steeds beter in slagen aan te 

sluiten bij de beleving van mensen in hun eigen buurt.’

‘Wijkgericht werken? Voor de Wijkraad Hintham is het niet 

nodig,’ zeggen voorzitter Piet Spierings en secretaris Ton van 

der Veeken. De wijkraad fungeert sinds jaar en dag uit-

stekend. Een wijktafel is er in Hintham dan ook niet gekomen.

Zo maakt Rodney Weterings de tussenba-
lans op van vijf jaar wijkgericht werken. 
Hij vindt het schaalniveau belangrijk. Het 
aansluiten bij de energie en de leefwereld 
van mensen. ‘Vaak gaat het zelfs maar 
om een buurtje van een paar straten.’

Kennen
‘Een mooi voorbeeld van de beleving 
door mensen vind ik de veiligheid in de 
stad. Toen ik begon als wethouder was 
er objectief een toename van de 
veiligheid. Tegelijkertijd echter was in 
de beleving van de bewoners de 
veiligheid juist minder. Nu weten we: als 
buurtgenoten elkaar kennen en weten 
bij wie ze moeten zijn met hun klach-
ten, dan voelen ze zich veilig en prettig 
in hun woonomgeving. Wijkgericht 
werken helpt mee aan het elkaar 
kennen en gekend worden.‘

Collegebezoek
Het wijkgericht werken heeft Rodney 
Weterings als bestuurder van de stad 
veel gebracht. ‘Bij een concreet pro-
bleem slaag je erin snel door te dringen 
tot de kern. Dat kan omdat je oren en 
ogen in de wijk hebt. En anders weet de 

Ton van der Veeken: ‘We hadden 
vroeger buurtbeheer. Alles werd 
aangepakt: het groen, de straten, 
rommel, zwerfvuil en verkeerszaken. 
Met een eigen budget en rechtstreeks 
via de gemeente. Sinds het wijkgericht 
werken er is moet dat anders.’

Commissies
‘Nog steeds jammer dat buurtbeheer 
door de gemeente is afgeschaft,’ vindt 
Piet Spierings. ‘Alles verloopt nu via 
commissies, zoals groen- en snoeidagen, 
verkeerszaken, kijk op de wijk, ruimte-
lijke ordening en nog veel meer. Het is 
lastig als je voor elk wissewasje opnieuw 
een aanvraag moet doen. Dus proberen 
we toch weer voor de wijkraad een 
budget te krijgen. Veel verloopt nu via 
onze wijkmanager Paul Hilgers. Tot 
onze volle tevredenheid overigens.’  

Wijkspeerpunten
Hintham heeft wijkspeerpunten 
genoeg. De heren sommen op: ‘Meer 
verbindingswegen vanuit Rosmalen 
naar de stad. Een fietsbrug over de 
toekomstige Zuid-Willemsvaart. De Hint 
overeind houden, want goede commu-
nicatie naar bewoners is belangrijk. 
Goede speelplekken. Het seniorencafé 

blijvend aandacht geven. De groen-
snoeidagen, goed voor het groen maar 
ook voor de contacten in de buurt. Kijk 
op de wijk: elk kwartaal een rondgang 
door de wijk en noteren waaraan iets 
gedaan moet worden. Met die lijst gaat 
dan de gemeente aan de slag.’ 

Opvolging
Aandachtspunten zijn ook een goede 
hangplek voor jongeren en een op-
knapbeurt voor het winkelcentrum. 
Over het werkbezoek van het college 
van B & W aan Hintham in maart 2008 
willen de heren graag kwijt dat een 
aantal punten is afgehandeld, maar dat 
er helaas ook nog wat open staat. Maar 
geen nood: ‘We trekken gewoon weer 
aan de bel.’ Tot slot doen ze een oproep 
aan jongere bewoners: ‘Wij zijn allebei 
boven de zeventig. Dat heeft als 
voordeel dat we de tijd aan onszelf 
hebben, Maar in onze grote wijk wonen 
beslist enthousiaste en deskundige 
mensen die ons, na kennismaking met 
de wijkraad, op termijn kunnen onder-
steunen en hopelijk het stokje over-
nemen.’’

Ton van der Veeken (links) en Piet Spierings.

Wethouder en wijkbewoner  
Rodney Weterings met dochter.



Wethouder Rodney Weterings:

‘Elkaar kennen en  
gekend worden’

Wijkkrant Oost echt 
voor de bewoners

‘Oost/Hintham is een mooi stukje Den Bosch met veel verschillende 

buurten en sferen. Het is de kunst aan al die sferen recht te doen. Je 

kunt Oost en Hintham niet behandelen als één wijk. De winst van 

vijf jaar wijkgericht werken is dat we er steeds beter in slagen aan te 

sluiten bij de beleving van mensen in hun eigen buurt.’

In een terugblik op vijf jaar wijkgericht werken kan de samenwerking tussen de 
gemeente en de Wijkkrant Oost niet ontbreken. Wijkkrant Oost floreert al tien 
jaar als een krant voor bewoners en als bindmiddel tussen buurten. Sinds drie 
jaar brengt de gemeente op de achterpagina het nieuws over Wijkgericht 
Werken. ‘Een samenwerking waar iedereen blij mee is,’ zegt Ingrid Nijskens van 
de redactie Wijkkrant Oost.

Ingrid Nijskens hoort samen met Mieke 
Verberne, Marcel van Houtum en Jan 
Wijers bij de redactieleden van het 
eerste uur. Mieke was zelfs al actief bij 
de vorige wijkkrant.

Samenwerking
‘We draaien financieel heel aardig,’ 
aldus de redactie. ‘Het Wijkplatform 
Oost doet alle communicatie via ons 
en heeft daar een budget voor. We 
hebben ook zo’n dertig sponsoren, 
allemaal organisaties in de wijk. Toen 
de gemeente startte met de nieuws-
brief ‘Wijkgericht Werken’ hebben wij 
aan de bel getrokken. Waarom zo’n 
dure uitgave, terwijl wij ook de wijk 
van nieuws voorzagen en elk dubbel-
tje moesten omdraaien? Daar is goed 
op gereageerd. De gemeente koopt 
nu de achterpagina en wij hebben een 
extra pagina, plus een voorpagina in 
kleur en een bijdrage in de bezorgkos-
ten. Echt een succesvolle samenwer-
king.’

Onafhankelijk
De redactie van de Wijkkrant Oost is 
volledig onafhankelijk, benadrukt 
Ingrid. ‘Wij bepalen wat er wel of niet 
in komt. De kopij van organisaties in 
de wijk, zoals het Wijkplatform, Samen 
Beter, de buurthuizen en de scholen 

komt bij ons binnen. Als vrijwilligers 
nemen wij ook zelf interviews af en 
schrijven we stukjes. De onderwerpen 
worden aangedragen door wijkbewo-
ners, of we maken gebruik van onze 
eigen kennis van de wijk. We hebben 
ook een aantal vaste rubrieken, zoals 
aandacht voor een vrijwilliger, een 
vraag van een wijkbewoner, iemand 
met een passie en de vacaturebank 
voor vrijwilligers. En we springen 
natuurlijk in op de actualiteit, zoals 
bijvoorbeeld nu met de Oosthoek.’ 

Wijknieuws
De Wijkkrant Oost heeft bijna geen 
advertenties. Mieke: ‘Daar hebben we 
bewust voor gekozen. Het kost heel 
veel moeite om achter adverteerders 
aan te gaan en het kan ook ten koste 
gaan van de inhoud. Want wat doe je 
als een adverteerder bijvoorbeeld tien 
jaar bestaat en een artikel wil?’ Ingrid: 
‘Wij richten ons echt op de bewoners, 
de gewone mensen in Oost. 
Wijknieuws heeft daarom altijd 
voorrang.‘ De redactie timmert nog 
meer aan de weg: ‘We zijn bezig om 
een wijkgids te maken, met daarin alle 
organisaties in Oost. En binnenkort is 
de Wijkkrant Oost ook digitaal op de 
website te vinden.’

Redactievergadering Wijkkrant Oost.wijkmanager je wel op het goede spoor 
te zetten.’ Ook de bezoeken van het 
college van B & W aan de wijken geven 
bewoners het gevoel dat het stadsbe-
stuur niet ver weg is. ‘We zijn twee keer 
in Oost geweest, in verschillende 
deelgebieden. Hintham is een keer 
apart bezocht.’ In Oost en Hintham is 
volgens Rodney Weterings de afgelopen 
jaren veel gewonnen. ‘Dat zie je 
bijvoorbeeld aan de vele bouwkranen 
die er staan. Maar we hebben ook 
ingewikkelde discussies gehad, zoals 
over het hostel.’

Vertrouwen
‘Nu de nieuwe buurt Hinthamerpoort 
wordt afgebouwd, leggen we ook de 
laatste hand aan de Brede Bossche 
School de Graaf. Er komt een tweede 
ingang aan de kant van Hinthamer-
poort. Ook in Eikendonk zijn we hard 
opgeschoten. Het vernieuwen van een 
buurt is voor bewoners heel ingrijpend. 
De communicatie met de bewoners is in 
Eikendonk niet zonder slag of stoot tot 
stand gekomen. Maar nu is het vertrou-
wen er, in elkaar en in een mooie 
nieuwe buurt.’
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Informatie
Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. 
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Paul Hilgers, telefoonnummer  
(073) 615 91 19 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwsbrief is een 
initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

      

 www.wijkgerichtwerken.nl

Bart Eigeman en Marie van Herpen in
de Brede Bossche School aan de Aa.

Wethouder Bart Eigeman over vijf jaar wijkgericht werken

‘De gemeente heeft nu een
gezicht in buurten en wijken’
Een speelplaats, en zebrapad, een voetbalkooi of een buurtbarbecue. Nog niet 
zolang geleden moesten bewoners lange procedures volgen om iets in hun wijk 
gedaan te krijgen. ‘Met wijkgericht werken is dat veranderd,’ zegt wethouder Bart 
Eigeman. ‘Bewoners weten de gemeente te vinden. Ze weten dat ze invloed hebben 
en iets voor elkaar krijgen als ze zelf ook de handen uit de mouwen steken.’

Dat wijkgericht werken werkt, vindt Bart 
Eigeman eigenlijk vanzelfsprekend. ‘De 
inwoners van deze stad ervaren niet uit 
kwaaie wil een kloof met het stadsbe-
stuur. Een gemeentelijke organisatie is 
nou eenmaal vaak moeilijk benaderbaar, 
mensen weten niet waar en bij wie ze 
moeten zijn. Maar nu dus wel! En dan zie 
je wat er allemaal op gang komt in 
buurten en wijken.’

Oosterplas
‘Neem nou de Oosterplas. Er was al snel 
een werkgroep met bewoners die tijd en 

energie wilden stoppen in een plan om 
de verloedering van dat gebied aan te 
pakken. En kijk eens naar het resultaat! 
Heel recent is in Hintham op initiatief van 
enkele bewoners een natuurspeelplek 
gerealiseerd. De wijken hebben zo echt 
aan kwaliteit gewonnen. Maar ook de 
relatie tussen de wijkbewoners en de 
gemeente. Want we hebben het echt 
samen gedaan.’ 

Wijkspeerpunten
Het wijkgericht werken startte in alle 
wijken met bijeenkomsten met bewoners 

en het opstellen van wijkspeerpunten. 
‘Bewoners hebben toen zelf gezegd wat 
er volgens hen in hun wijk moest gebeu-
ren. Vervolgens hebben wij als gemeente 
aangegeven wat wij daaraan konden 
doen en wat bewoners zelf konden 
bijdragen. In de afgelopen vier jaar 
hebben we heel veel speerpunten 
afgewerkt.’ 

Doen wat nodig is
Voor de gemeente betekent deze aanpak 
een echte verandering in werkwijze en 
cultuur. ‘Het gaat er niet langer om dat 
we de meerjarenplanning van de ge-
meente uitvoeren, maar dat we doen wat 
in de wijken nodig is. Die werkwijze is nu 
in de hele organisatie doorgedrongen. 
Maar we zijn er nog lang niet en in de 
wijken is nog genoeg te doen. Anders 
gezegd: we zijn nooit klaar met ontwik-
kelen van de houding waarbij niet de 
gemeente maar de gemeenschap  centraal 
staat, in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, 
Engelen en Empel.’

BIG-geld
De wijkmanagers zijn onze ogen en oren 
in de wijk. Dankzij hen kunnen gemeente 
en bewoners snel met elkaar in contact 
komen. En als er een goed initiatief van 
bewoners is, kunnen we snel en zonder 
procedures ondersteuning bieden. 
Dankzij Bewoners Initiatief Geld (BIG) is 
al heel wat positieve energie omgezet in 
klinkende activiteit. Dat is niet alleen 
geweldig om te zien, maar ook de basis 
voor een leefbare wijk!  

De vernieuwde Oosterplas is echt het resultaat van een burgerinitiatief. De werk-
groep Oosterplas heeft vanaf de eerste bijeenkomst in 2005 vol energie gewerkt aan 
dit plan. Het duurde even voordat er ook een budget was en een gemeentelijke 
werkgroep aan de slag kon. Daarna is uitstekend samengewerkt, met een prachtig 
resultaat. De werkgroep Oosterplas is blij dat hieraan zoveel mensen hebben kunnen 
meewerken en hoopt dat de Oosterplas een voorbeeld is voor nieuwe initiatieven. 

Oosterplas: een voorbeeld
      


