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Eind september heeft BTL, onderdeel van Idverde Bomendienst, in opdracht van de gemeente, in onze buurt
en langs de Hervensedijk vrijwel alle bomen gesnoeid.
Flink wat bewoners vinden dat vooral het ‘opkronen’
van de bomen (het weghalen van de onderste takken)
veel te rigoureus is gebeurd. Ze stellen hierover vragen
aan de gemeente. Evert-Jan Ulrich: ‘Veel bomen zijn tot
boven de zes meter opgekroond. Is dat wel nodig? Wat
droeg al die weggesnoeide biomassa eerder bij aan de
verkoeling van onze buurt en aan de CO2-opname?
Welke schade brengt deze snoei toe aan de bomen zelf,
aan vogels, bijen en vooral ook aan ons straatbeeld?’
Verbazing over het ‘opkronen’ van de bomen in onze buurt – veel vragen aan de gemeente

‘De bomen in De Buitenpepers zijn veel te rigoureus gesnoeid’
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ALS DE CORONAMAATREGELEN HET TOELATEN…
Hoé organiseren we de
Sinterklaas-tour coronaproof?

De gemeente ’s-Hertogenbosch
organiseert dit jaar géén intocht
van Sinterklaas voor de hele
stad. Maar op zondagochtend
29 november bezoeken de Sint
en zijn Pieten tóch onze buurt.
Tenminste: áls de coronamaatregelen dat toelaten. Het programma is aangepast in vergelijking met de Sinterklaasbezoeken in vorige jaren. De Contactgroep Vereniging De Buitenpepers vraagt de ouders om onderling op anderhalve meter afstand te blijven. De Pieten zullen géén snoepgoed strooien,
maar verpakt snoep uitdelen.
De bezoeken bij kinderen thuis
gaan dit jaar helaas niet door.
Desondanks hopen we dat de
Sinterklaas-tour door onze
buurt weer een gezellige ochtend wordt voor jong en oud!

•
•
•
•
•
•

Deze activiteit is buiten.
De ouders blijven onderling op
anderhalve meter afstand.
Per straat slechts dertig ouders.
Telkens één gezin bij de Sint.
De Pieten geven verpakt snoep
en kleine cadeautjes. Ze dragen
allemaal handschoenen.
Luister goed naar de Sint en
naar zijn Pieten!

Géén Halloweentocht en wine-and-dine

AFGELAST!
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Ambities – nog geen plannen – met kansen voor woningbouw, groen en autoluwe Bruistensingel

Station Oost verhuist op termijn richting Stadion De Vliert
Als het aan de gemeente ’s-Hertogenbosch ligt, gaat in de komende tien jaar het gebied rond het station ‘Oost’
stevig op de schop. Op 21 september presenteerde de wethouder Roy Geers via een online-livestream de
schetsen voor de aanpak van het gebied rond de spoorlijn ten zuidoosten van onze buurt. ‘Er zijn grote kansen
voor woningbouw, sport en groen… en daarbij benutten we de reacties van de bewoners’, aldus de wethouder. De ambities van de gemeente – er zijn nog geen concrete plannen – omvatten onder meer het verplaatsen
van het station in de richting van het stadion. Evenals het mogelijk autoluw maken van de Bruistensingel.
Op deze en de volgende pagina een impressie van de ambities rond ‘Oost’, gepresenteerd op 21 september.
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In 2021 een glasvezelnet
in De Buitenpepers
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Bewoners tekenden ‘Onderhoudscontract om niet’ met de gemeente

Acht eigen tuinen in de Achtste Buitenpepers

Aanpassing van twee
fietsenoversteekplaatsen
op de Zevenhontseweg
Al sinds de jaren ’80 hebben acht bewoners van het oostelijk deel van
de Achtste Buitenpepers de gemeentelijke groenstrook langs hun woningen in gebruik: een strook met prachtige bloementuinen. Tot drie
jaar geleden gedoogde de gemeente deze situatie. Toen deed de afdeling Juridische Zaken de bewoners een voorstel voor een contract en
huur van de grond. Na overleg is er nu sprake van een ‘onderhoudscontract om niet’. Mieke en Gorie Heeren zijn er blij mee: ‘We hebben
een verzorgde entree, we betalen géén huur en we hebben zeggenschap
over onze tuinen.’ Dit eigen beheer is een mooi voorbeeld van wat
bewoners zelf samen kunnen doen om meer groen in de buurt te
realiseren: initiatief nemen, afspraken maken en volhouden.
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Aanbod van woningcorporatie voor bewonersruimte voor vier buurten in Noord

‘Goed dat Zayaz iets wil doen, maar dit werkt niét voor De Buitenpepers’
Woningcorporatie Zayaz heeft een bewonersruimte
‘in de aanbieding’. Omdat vier buurten – De Slagen,
De Hoge Slagen, De Rompert en De Buitenpepers –
niet beschikken over een eigen bewonersruimte,
kunnen bewoners van deze vier buurten vanaf begin
2021 gebruik maken van een gezamenlijke bewonersruimte in een appartement in de nieuwbouwflat aan
de Eekbrouwersweg. Een passend aanbod? De ruimtes zijn klein, twee kamers, en de huur en energiekosten moet door buurtbewoners zelf betaald worden.

Burendag in De Buitenpepers
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Energielabel wordt duurder,
regel het nu!

Download de
BuitenBeter app
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De Peperpraat

Inspectie in de Heinis

Alle nestkastjes zijn gebruikt!
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Wat kan er béter in onze buurt? Een handreiking voor alle bewonersgroepen…

12

aanbevelingen
om van De Buitenpepers een
nog mooiere buurt te maken…

De voorbije zomer heeft de tijdelijke Werkgroep
Buurtvisie na een rondgang door onze buurt een inventarisatie gemaakt. De vijf werkgroepleden hebben hun ideeën samengevat in twaalf aanbevelingen
om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te
maken. Zij geven deze aanbevelingen aan alle bewonersgroepen. Met een concrete vraag: wat kunnen
jullie met deze twaalf aanbevelingen doén? Wat kun
je in de straat of met enkele woonblokken doen?
Of verdient een aanbeveling een aanpak voor de héle
Buitenpepers? De aanbevelingen betreffen vier
thema’s: Samen, Ruimte, Veilig en Klimaat.
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Schoonmaakactie
meer dan geslaagd!

Vier thema’s en twaalf aanbevelingen

1. SAMEN - Samenleven, ontmoeten, meedoen, overleg

2. RUIMTE - Inrichting van de buurt (openbare ruimte) en
de gevolgen voor leven, wonen, werken en spelen

3. VEILIG - (On)veiligheid en verkeersveiligheid

4. KLIMAAT - Klimaatadaptatie, energietransitie en
het verbeteren van het groen- en waterbeheer
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In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in de serie ‘Peperprofessionals’ een zelfstandige ondernemer uit onze buurt. Rowie
Schapendonk heeft een schoonheidssalon bij haar ouders aan
de Tweede Buitenpepers. Ze is
veel te vinden op locatie voor
bruidsvisagie of om make-up
workshops te verzorgen.

Peperprofessional Rowie Schapendonk van Beauty by Rowie

‘Ik word gelukkig als ik
mensen mooi kan maken!’
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‘Bij ‘Beauty by Rowie’ heb je
even een momentje voor jezelf…’
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Lisette’s Viskraamke op donderdagmiddag
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Sinterklaas
als filmster!

Sanne Sanders schrijft voor
iedere editie van de Peperpraat
een artikel over buurtbewoners
en hun huisinterieur, hobby’s of
passies: ‘Binnenkijken in
De Buitenpepers’. Dit keer kijkt
Sanne binnen bij haar bijnaburen: Erna en Kees Hendriks
aan de Rompertsebaan.

Binnenkijken bij de buren

Griekse gastvrijheid
in onze Buitenpepers!

Lijkt het jou ook leuk om jezelf en
jouw woning, jouw tuin of jouw
hobby voor te stellen?
Geef je dan op voor ‘Binnenkijken
in De Buitenpepers’. Mail me via
sannesanders@hotmail.com
Leuk als je reageert!
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Alles zit er in het tafelblad:
foto’s, concertkaartjes en
natuurlijk Griekse herinneringen
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Kleurplaat voor de kinderen
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