
Gemeente veruult'buufidroom'
'S-HERTOGENBOSCH - Stel, ie koestert als buurt een droom. Een droom om van

een ongezellige, donkere straat een Írisse en levendige laan te maken. Hoe ge-

weldig zou het dan zijn als die droom werkelijkheid wordt? Het duurt nog even,

maaÍ over drie iaar is de Boschveldweg in de wiik ï Zand geen duister straatie

meer, maar een echte houlevard: de BoschveldBoulevard.

dmrRosaDantmms
Parallel aan het spoor, tussen
de Willem tr fabriek en het cen-
traal station ligt de Boschveló
weg. Een route die, vanwege
het donkere karakter, niet vaak
gebruikt wordt. Jammer, vinden
Stijn Mertens en Josie de Vuijst,
leden van Buurtcomité 't Zand
(noordwest). "Het is in potentie
namelijk een veel mooiere ver-
bindingsroute naar het culturele
hart van 'tzan:d." Om die reden
hebben Mertens en De Vuijst
zich, samen met de andere le
den van het buurtcomité hard
gemaakt voor verandering door

.een plan op te stellen. Met name
omdat het plan door de buurt
zelf is bedacht en uitgewerkt,
werd het met open armen ont-
vangen door de Bossche politiek
en het Stadsbestuur. "Maar dit is
nogmaar hetbegin. Wij hebben
alleen de basis gelegd", vertelt
De Vuijst. "Precies. En het is de
bedoeling dat ouze ideeën straks

worden met die van
andere buurtbewoners", vult
Mertens aan. De gemeente zal
deze dromen vervo§ens vorm-
geven in een definitief plan.

" 
En als alles verloopt zoals in de
droom, gaat de Boschveldweg
volgendjaar al op de schop.

ldeeën
Ideeën zijn er in ieder geval ge-

noeg. Een beter verlichtingsplan
bijvoorbeeld, met lantaarnpa-
len die op de aanwezigheid van
mensen werken. Maar ook vro
lijke geveltuintjes, ban§es om
te mijmeren, kunstwerken en
leuke speelplekken behoren tot
de ideeën van het buurtcomité.

lnÍormatiedag
Op zondag 15 september vindt
de start van de BoschveldBoule.
vard plaats, wordt het plan door
comité en projectleider toege
licht en worden buurtbewoners
uitgedaagd mee te denken, mee
te doen. Tijdens deze informa-
tiedag zal ook het al tien jaar
braakliggende terein langs het
spoor wiendelijk worden ge.

claimd. Mertens: "Zolang er niet
gebouwd gaat worden, nemen
wij ats burgers het initiatief om
daar een mooie buurttuin van te
maken." Zijn rechterhand vult
aan: "Neemt niet weg dat de
gemeente daarin een bijzonder
stimulerende rol vervult. Ik vind
het zo bijzonder dat we dit als
buurt, samen met de gemeente
gaan waarmaken. Dat maakt
me trots." De Buurtinformatie.
dag vindt plaats op 15 septem-
ber en begint om 14.00 uur. Op
de eerste plaats is deze middag
bedoeld voor alle bewoners en
bedrijven van wijk't Zand, maar
alle belangstellenden zijn ook
van harte welkom. (www.bosch-
veldboulevard.nl)


