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Boschveld Bou Ievard gaat ontwerpfase i n

Durfte dromen

Drie leden uan buurtcontité 't Zand aan d.e Boschueklweg (u.l.n.r.: Stijn Meitens, Anniek ua.n Aert en Will Hoeben)
Foto: Freek Jansen



's-HERTOGENBOSCH ' Het initia-
tief van het buurtcomité 't Tand
NW om de Boschveldweg te ont-
wikkelen tot de BoschveldBoule-
vard heeft de afgelopen tijd veel
aandacht gekregen. Het enthou-
siasme, het harde werk en het
doorzettingsyermogen van het co-
mité hebben hun vruchten afge-
worpen. De BoschveldBoulevard
wordt inmiddels ondersteund
door de gemeente. Landschapsar-
chitect Joris van Esch is.door de

flímë6me-a*Ëil6J*effCidil-vanhet
buurtinitiatief aangewezen. Sa-
men met de bewoners van de wijk
'tZandNWzal hij dromen, wensen
en eisen gaan vertalen in een ont-
werp voor de BoschveldBoulevard.
Dinsdag 1 oktober om 19.(X) uur
kan iedereen ideeën aandragen en
dromen yerwoorden tijdens een
informele wandeling oyer de toe-
komstige . BoschveldBoulevard
met het buurtcomité en projectlei-
derJoris van Esch.

Door Lesha Bosman

"De aftrap van de BoschveldBoule-
vard onlangs was een groot succes'u,

vertellen Will Hoeben en Anniek
van Aert enthousiast. "De start van
het project BoschveldBoulevard is
door wethouder Hoskam symbo-
lisch gestart door een lint door_te
knippen dat over de Boschveldweg
was gespannen. Daarnaast werd er
door veel buurtbewoner§ die dag ij-
verig gewerkt om 'Het Heijman-
spark' zoals het terrein van He-

ijmans dosr de buurt al wordt ge-
noemd te transformeren in een leuk
èn mooi park. De wethouder bena-
drukte als geboren Zandtenaar dat
de Boschveldweg een beter uitstra-
ling verdient." "Het is dan ook mooi
om vanuit de Gemeente te zien dai
een soortgelijk buurtinitiatief ,leidt
tot zo'n scheppend proces"; aldus
de wethouder. "Er is budget. Alle
revitaliseringgelden van €350.000,-
zijn naar vóren gehaald in tijd. Naar
aanleidingvan het plan zal'ook be-
keken wàrden of en hoeveel budget
er meer nodig is. Samen dromen
mag, maar ik wil wel benadrukken
dat dromen geen bedrog,moeten
worden. Het is dan ook belangrijk
om reëel te zijn.".

Geen hokies en kaders
"Daar zijn we het als buurtcomité
helemaal mee eens", vertellen An-
niek en Will verder. "Toch willen we
tijdens de wandeling aankomende
dinsdag buurtbewoner§ stimuleren
om te durven'dromen. Denk niet in
hokjes en kaders maar kijk verder.
Een strand, een dierentuin, een ro-
de loper door de gehele boulevard
of een rotsig wandelpad, alles kan
aangedragen worden. Aan Joris en
ons de taak om diedromen te verta-
len naar reële voorstellen. Als het
goed is,'gaat half 2014 de schop in
de grond. Voor 2016 zou de nieuwe
boulevard klaar moeten zijn. Voor-
dat het zover is, willen we nog een
hoop organiseren zodat de buurtbe-
woners nauw betrokken worden bij
de totstandkoming van de boule-
vard. De wandeling aankomende

dinsdag is het startsein voor de ont-
werpfase. Er zijn al andere ideeën
zoals'de geveltuin$esactie' waarbij
bewoners elkaar helpen met het
aanleggen van een tuintje. Alles
staat in het teken van de wijk een
positieve impuls te geven zodat er
een nog hechtere en gezellige ge-
meenschap ontstaat."

Wiikanalyse ' 
"

"De BoschveldBoulevard is voortge-
ksmen uit een grondige analyse van
de wijk die we als comite een aantal

iaar geleden hebben uitgevoerd. We ,
hebben alle problemen in kaart geJ.--
bracht, gecategoriseerd en onder-
verdeeld in belangrijkheid. Snelrij-
dend verkeer in de wijk was een
groot probleem voor de veiligheid
van bewoners. Daarnaast paste de
uitstraling van sommige straten he-
Iemaal niet bij de wijk. De Bosch-
veldweg was zo'n straat. Er wordt
hard gereden en de straat ziet er ver-
loederd uit. Door het initiatief van
de BoschveldBoulevard valt alles op .
z'n plek. We vinden het fantastisch
dat de gemeente zo enthousiast
heeft gereageerd op ons buurtinitia-
tief. En daarnaast hebben zowel He-
ijmans als de Gemeente enthou§iast
bijgedragen aan onze "kàak"actie
var,r het Heijmans-terre-in. Het is
heel hard werken om naast een full-
time baan zo'n groot project te lei-
den maar.het is tot nu toe iedere in-
spanning waard gerveest. Zo zie je
maar dat als je echt iets wil verande-
ren in je wijk en je er voor de volle -
100 % voor inzet je meer kan berei-
ken dan je had durven diomen."


