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Twee actieve bewonersgroepen in de Derde Buitenpepers

‘Eérst luisteren: daarna kun je samen méér doen!’
Ondanks alle coronabeperkingen hebben veertig bewoners uit de Derde
Buitenpepers in de Kerstvakantie op veilige afstand van elkaar samen hun
oostelijk erf vernieuwd. Ze verwijderden flink wat tegels en legden kleine
geveltuintjes aan. Een vrachtwagen bracht houtsnippers en de groenstrook
is vergroot. De straat werd bovendien fraaier door een picknickbank en een
kleine ‘arena’ waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een mooi
voorbeeld van kleinschalige samenwerking tussen bewoners in onze buurt.

Naast dit project ‘De Derde Buitenpepers groener en biodiverser’ doet een
deel van de bewoners actief mee in de Werkgroep Buitenpepershof. Deze
tweede werkgroep bestaat uit 28 bewoners die samen het eigendom hebben over de brandgang tussen de Derde Buitenpepers en de Buitenpepersdreef. Deze bewonersgroep zet zich in voor het onderhoud van het groen en
de veiligheid rond hun mandelige brandgang en aanpalende plantsoen.
Josine Weijers is betrokken bij beide werkgroepen en legt uit waarom hier
alle buren met plezier samenwerken: ‘Ieders eigen bijdrage is welkom.
En we luisteren naar iedereen. Met subsidies van het Oranjefonds en de
gemeente ’s-Hertogenbosch zijn we samen aan de slag gegaan!’

Werkgroep Buitenpepershof

Goede sfeer en samenwerking

2

De Derde Buitenpepers
groener en biodiverser

Eigen bijdragen voor de
bestrijding van de processierups

Bessen-, bramen- en
frambozenstruiken

De Burendag met fruitboompjes
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Geveltuintjes

‘Waarom iedereen meedoet?
Dat ligt ook aan degenen die ons
hier in de straat motiveren!’

Waarom wérkt deze aanpak?

Gabbie van der Kroef

Van de redactie

De Peperpraat

Door de tweede lockdown ging er een streep door onze
traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook ‘Muziek in De
Buitenpepers’ kon niet doorgaan. We zien elkaar nu nog
op straat, bij een wandeling door de Heinis, bij de SuperCoop of tijdens een Zoomoverleg. Gelukkig mogen de
kinderen weer naar school en gaf Koning Winter ons een
prachtige week met sneeuw en ijs. Daarna kwam direct
de lente! Een paar lichtpuntjes in deze voortslepende
coronacrisis. Intussen gaan we wel dóór in onze buurt.
Deze dikke Peperpraat staat weer vol met artikelen en
berichten over veel buurtactiviteiten. Bewoners werken
creatief samen, rekening houdend met de coronaregels.
Voor de zes nummers van dit blad in 2021 is inmiddels
een subsidie via het wijk- en dorpsbudget verzekerd.
Ook alle adverteerders doen wederom mee. Dank daarvoor! De redactie heeft er echt zin in: we maken graag
deze Peperpraat voor onze actieve buurt!

Dit blad is een uitgave van de Vereniging Contactgroep
De Buitenpepers. Mail: debuitenpepers@gmail.com
Website: www.buitenpepers.nl
Adres: Vijfde Buitenpepers 19, 5231 GJ ’s-Hertogenbosch
Oplage van deze Peperpraat: 1.000 exemplaren
Facebook: https://www.facebook.com/buitenpepers
Aan dit nummer werkten mee: Adriana Hernández,
Bart van Dijck, Caroline Timmermans, Gabbie van der
Kroef, Machteld Terlingen, Milko van Wegberg,
Maurits Tax, Renske Leenaars, Elise Quant,
Sanne Sanders, Siegfried Willems en Ken Yau.
De ‘Peperpraat’ is gedrukt bij: Drukwerkdeal.nl
Kopij vóór 15 april graag naar bovengenoemd mailadres.
Het meinummer verschijnt rond 1 mei 2021.
De kosten van een advertentie zijn € 25 per kwart
pagina en € 40 voor een halve pagina. Stuur je
advertentie naar gabbievanderkroef@hotmail.com
Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581.

Gabbie van der Kroef
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Bewonersinitiatief speeltuin Vierde Buitenpepers

In het novembernummer van de Peperpraat hebben
we de kinderen en ouders in onze buurt gevraagd mee
te denken over het opknappen en vernieuwen van de
speeltuin aan de Vierde Buitenpepers. Dit is een
geliefde speeltuin voor onze hele buurt. Dat zagen we
ook aan de vele prachtige tekeningen van de kinderen
én de goede tips en ideeën van de ouders. Dank voor
alle inzendingen aan de tekenwedstrijd!
We gaan er mee aan de slag!

We bouwen een mooie en groene speeltuin…

Winnaars tekenwedstrijd

‘De wens van onze dochter is dat
er een kabelbaan komt…’

Renske Leenaars (ook namens Irene, Lars,
Miriam, Martijn, Miekske en Kim)

‘Wat leuk dat jullie de kinderen
zo laten meedenken!’
Waar staan we met ons initiatief?

‘Wat ontzettend fijn dat jullie het
initiatief hebben genomen voor
de vernieuwing van de speeltuin!’
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Landelijke Opschoondag - zaterdag 20 maart

Koningsdag in onze buurt - dinsdag 27 april

Maak een schoonmaakommetje door de buurt!

Neem jouw fiets, kleedje,
tweedehands spullen en
wat lekkers mee!

Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats in
aangepaste vorm. Doe mee en maak op zaterdag
20 maart een opschoon-ommetje. Afhankelijk van de
stand van de coronamaatregelen, kun je vanaf 10.00
uur ’s morgens terecht in de Kuil bij de Vijfde en
Zesde Buitenpepers. Daar kun je jouw hesje ophalen,
vuilniszakken en de afvalknijpers. Je bent welkom op
21 maart vanaf 10.00 uur in de ‘Kuil’ tussen de Vijfde
en de Zesde Buitenpepers.

Koningsdag valt dit jaar op een dinsdag. Op die dag,
27 april, ben je zoals ieder jaar ’s morgens vanaf
10.00 uur welkom in de ‘Kuil’ tussen de Vijfde en de
Zesde Buitenpepers. Kom je jouw fiets versieren?
We rekenen op jou! Er zijn leuke prijzen te winnen.
Je krijgt een zakje met versierspullen en natuurlijk
mag je zelf van alles aan jouw fiets hangen. We maken er daarom een mooi feest van! Een van de activiteiten is een Willem Alexander & Maxima look-alike-wedstrijd. Verkleed je dus als onze Koning of Koningin en je maakt kans op een leuke prijs!

Vorig voorjaar moesten we noodgedwongen door
eerste corona-lockdown de schoonmaakactie annuleren. In september 2020 hebben we op een zonnige
zaterdag wél de buurt kunnen schoonmaken. De ervaring van vorige jaren leert dat onze buurtbewoners het ontzettend gezellig vinden om sámen aan
de slag te gaan. En een mooie lentedag is bij uitstek
een mooi moment voor een schoonmaak.
Na het ophalen van hesjes, vuilniszakken en knijpers
om 10.00 uur kun je in tweetallen de buurt in gaan.
Rond 11.30 uur kun je de verzamelde vuilnis weer inleveren in de Kuil. We houden nadrukkelijk rekening
met de coronamaatregelen, zoals we dat vorig jaar
september ook gedaan hebben. We zien je graag op
zaterdag 20 maart om 10.00 uur in de ‘Kuil’ tussen
de Vijfde en Zesde Buitenpepers!

Als je spulletjes wil verkopen, kan dat (neem een deken mee). En verder zijn er nog allerlei spelletjes.
Aan het einde van de morgen – rond 11.30 uur – is
er voor alle kinderen een leuke verassing! En als het
mooi weer is, nodigen we iedereen van harte uit om
ná de fietsversiering te blijven voor een gezellige
picknick! Neem dan jouw picknickkleed en wat lekkers mee! We zien je dus graag met jullie fietsen,
met jullie tweedehandsspullen en een picknickkleed
op de ochtend van Koningsdag in de ‘Kuil’. Wees erbij vanaf 10.00 uur! Precieze informatie over de activiteiten op Koningsdag vind je in april op onze Facebook-pagina en onze website.
Tot dinsdagmorgen 27 april!

De Koningsdag in onze buurt is een initiatief van
de Vereniging Contactgroep De Buitenpepers.

De schoonmaakactie in onze buurt is een initiatief
van de Vereniging Contactgroep De Buitenpepers.

Heb je vragen over de Koningsdagactiviteiten?
Mail naar debuitenpepers@gmail.com

Heb je vragen over de schoonmaakactie?
Mail naar debuitenpepers@gmail.com
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Bewonerspetitie: maak Noord verkeersveiliger!

Hoe onveilig is
het verkeer in Noord?
101 ongevallen met 102 gewonden en drie doden. Van deze
53 gewonden waren voetganger of fietser, evenals de drie
doden. Dat zijn de kille cijfers over verkeersongevallen sinds
2014 in onze wijk Noord, volgens de statistieken van de gemeente 's-Hertogenbosch. Waarschijnlijk is dit nog maar het
topje van de ijsberg, aangezien gelukkig niet alle ongevallen
leiden tot inzet van politie of een ambulance.
Op Twitter stonden in 2020 al berichten naar aanleiding van
47 botsingen. Actie en aanpakken is dus hard nodig!

‘De Rompertsebaan lijkt wel een racebaan!’
De petitie van bewoners
aan de gemeenteraad
en het College van B.&W.

Structurele oplossingen nodig

Wij, bewoners van de verschillende buurten van Den Bosch
Noord constateren dat het voor
alle weggebruikers erg onveilig is
op de wegen in Den Bosch Noord:
➢ er wordt te hard gereden,
➢ de verkeerssituaties zijn
onoverzichtelijk
➢ er zijn veel ongelukken en
daarbij vallen regelmatig gewonden.
➢ Voorbeelden hiervan zijn de
rotonde bij het Jeroen Bosch
College, de Rompertsebaan en
de Sint Teunislaan
Wij verzoeken het stadsbestuur
om de verkeersveiligheid in Den
Bosch Noord aan te pakken en de
inwoners te betrekken bij de plannen voor verbetering.
Deze petitie door is 366 bewoners
ondertekend en is op 10 februari
aangeboden aan de gemeenteraad.

7

Inspreken bij de Raad
Bezorgde burgers kunnen op
15 maart online hun bezwaren en
vragen inspreken tijdens de
maandelijkse Raadsbijeenkomst
Informeren & Ontmoeten (I&O)
van de Bossche gemeenteraad. Bijvoorbeeld over de verkeersonveiligheid in Noord. Doen!
Aanmelding vooraf is nodig via
gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl
of tel. 073-6155423.

Werkgroep Verkeersveiligheid?

Eénrichtingsverkeer?

‘De tijd is rijp voor een Werkgroep Verkeersveiligheid Noord,
die de aanpak van de verkeersproblemen in onze wijk kritisch
moet gaan volgen…’

Vrachtwagens en foutparkeerders

Gabbie van der Kroef
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Ronnie van Gaal, nieuwe wijkmanager voor Noord

‘Verbindingsofficier voor bewoners’

Vanaf 1 januari is Ronnie van Gaal aangesteld als nieuwe wijkmanager van de gemeente voor de meeste buurten in Noord.
Hij volgt Rens Jeunink op. Ronnie is al wijkmanager voor
De Maaspoort. ‘Noem mij een ‘verbindingsofficier’; ik zorg voor
betere contacten tussen bewoners onderling. En ik ondersteun
bewonersgroepen bij hun contacten met de gemeente.’

‘Mijn rol verschilt per buurt’

Brede ervaring

Wegwijzer naar de gemeente

‘Ik zeg altijd tegen bewoners:
u vraagt… Maar ik vraag ook…’

Gabbie van der Kroef
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Eerste Bewonersplatform De Buitenpepers – 11 februari

Een optelsom van alle bewonersgroepen

Het uitwisselen van alle ervaringen van bijna alle activiteiten en bewonersgroepen in onze buurt op 11 februari duurde eigenlijk té lang. Maar liefst
achttien actieve bewoners informeerden elkaar telkens de eerste onlinebijeenkomst van het nieuwe Bewonersplatform De Buitenpepers.
Met een pauze van tien minuten tussendoor duurde het overleg twee uur.
Máár bijna iedereen bleef online. Het delen van de informatie over alle
activiteiten was bedoeld om elkaar te inspireren. En dat lukte uitstekend!
De verscheidenheid van de bewonersgroepen valt op: gericht op ontmoeten,
het inrichten van de buurt, veiligheid, groenbeheer en klimaatadaptatie.
Zó werken we sámen aan een mooiere buurt: ondanks de coronacrisis.

Online break-out ontmoetingen

Veel activiteiten in onze buurt

‘Ik denk dat bewoners ook een keer
een digitale sociale activiteit
kunnen organiseren,
gewoon om te kletsen…’

Géén nieuwe buurtvereniging
Gabbie van der Kroef en Siegfried Willems
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De ‘warmtetransitie’ komt eraan: het tijdspad tot 2050 om alle Bossche buurten aardgasvrij te maken
Gaat onze buurt nu wel of niet eerder van het aardgas af
dan in 2050? In februari is de gemeenteraad voor de eerste keer geïnformeerd over het opstellen van de zogeheten ‘warmtevisie’. Daarin staat een tijdspad tot 2050 voor
het afkoppelen van alle buurten van het aardgas. In het
najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de
warmtevisie en over welke buurten sneller aardgasvrij
kunnen worden. Sommige buurten al vóór 2030.
Voor de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers, die het proces rond de warmtevisie kritisch volgt,
moeten in elk geval voor onze buurt alle kosten voor bewoners én hun inspraak bij de plannen voor de uitvoering
duidelijk worden. Eind februari heeft de gemeente aan
de ‘klankbordgroep’ van de ‘proefbuurten aardgasvrij?’
gevraagd om mee te denken over hoe de gemeente in
gesprek kan gaan met bewoners over de warmtevisie.
Om te beginnen in de vijf proefbuurten zelf,
waaronder De Buitenpepers.

Onze buurt al over tien jaar aardgasvrij(ready)?

Een warmtenet in onze buurt?
Hoe komt een besluit tot stand?

Tijdspad voor alle 107 buurten
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Alle kosten moeten duidelijk zijn

Voorlichting aan alle bewoners

Drie opties voor een warmtenet

Gabbie van der Kroef en Siegfried Willems

Missen jullie ook sociale activiteiten? Vinden jullie het ook jammer
dat bijvoorbeeld het Wine & Dine
diner in november niet door kon
doorgaan? Als alternatief bieden we
in de komende tijd af en toe een gezellige online activiteit aan, zodat er
toch gelegenheid is om buurtbewoners te ontmoeten!
Op zaterdagavond 6 maart is de
eerste gezellige buurtontmoeting.
In twee rondes van een half uur
ontmoeten de deelnemers elkaar in
kleine sessies via een videoconferentie. Er is een eerste ronde om
kennis te maken en bij te praten in
willekeurige samenstelling. En in
een tweede ronde zijn er gesprekken rond thema’s. Wil je meer
informatie of je aanmelden voor de
volgende bijeenkomst, mail naar
peperplatform@gmail.com

Ken Yau, Siegfried Willems en
Elise Quant

BUURTPLAN 2021
Een plan op weg naar een meer duurzame buurt…
Ruim één jaar geleden op 28 november 2019
presenteerde het Meedenkteam ‘Maken wij samen
De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij
hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze
buurt. We zijn nu vijf kwartalen en een coronacrisis
verder. In 2020 hebben drie werkgroepen gewerkt
aan onderzoek naar een alternatief voor aardgas voor
onze buurt, aan de aanpak van de inkoop van woningisolatie en het opstellen van aanbevelingen om
onze buurt meer leefbaar te maken. Voor de energietransitie én de buurtontwikkeling ligt er nu een door
enkele bewoners gemaakt ‘Buurtplan 2021’. Géén
blauwdruk of routekaart, we leven immers in een
roerige tijd vol onzekerheden.

De leden van de Bewonersgroep
Energietransitie hebben op 19
januari afspraken gemaakt over
hun stappen in 2021. Die aanpak is
vastgelegd in het ‘Buurtplan 2021’.
Dit jaar moet elke gemeente een ‘transitievisiewarmte’ hebben opgesteld. De gemeenteraad neemt in
het derde kwartaal besluiten over welke buurten in onze
stad versneld aardgasvrij-ready worden. Het ‘Buurtplan
2021’ kijkt daarom vooruit naar de besluitvorming over
de warmtetransitie in onze stad. En naar wat dit betekent voor onze buurt (zie ook pagina 12). Wil je niet het
hele Buurtplan 2021 lezen? Je kunt ook de samenvatting
bekijken; dan ben je ook op de hoogte!

Download het ‘Buurtplan 2021’: https://www.buitenpepers.nl/wp-content/uploads/2021/01/Buitenpepers-Buurtplan-2021-12.1.21.pdf
Of de samenvatting: https://www.buitenpepers.nl/wp-content/uploads/2021/01/Buitenpepers-Buurtplan-2021-Samenvatting.pdf
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De contactgegevens van alle bewonersgroepen in onze buurt

Wie doet wat in De Buitenpepers?
Om de contacten tussen bewoners te versterken vind je op deze pagina alle contactgegevens van alle werkgroepen en verenigingen in onze buurt. Vanwege de Privacywet zijn alle contactpersonen gevraagd of zij
akkoord gaan met de publicatie van hun
gegevens. De gegevens op deze pagina zijn
vermeld met ieders toestemming.

Begeleidingscommissie MFE
Rompertstaete (Novadic Kentron)
Mieke Christophe, me.christophe@tiscali.nl
Bewonersgroep Buitenpepershof Derde
Buitenpepers en Buitenpepersdreef
Frans van Hattum, buitenpepershof@gmail.com
Bewonersgroep Energietransitie
De Buitenpepers
Anine Vloedgraven, tel. 06-30254862
energiegroepbuitenpepers@gmail.com
Bewonersplatform De Buitenpepers
(buurtuitwisseling en activiteiten)
Siegfried Willems, Ken Yau en Elise Quant
peperplatform@gmail.com
Bewonersvereniging Vijfde en Zesde Buitenpepers
(huurdersvereniging)
Mariec Smeeman, bewoners56@gmail.com
‘Bij Annie op de koffie’
Annie Heesters, aheesters@home.nl
Buitenpepersdreef 240
Buurtapp Zevende Buitenpepers
Hans van de Rijt, jwpvdryt@planet.nl
tel. 06-28203565, tel. 073-6411999
Contactgroep Vereniging De Buitenpepers
(schoonmaakacties, Koningsdag, Sinterklaasoptocht)
Adriana Hernández, Vijfde Buitenpepers 19,
debuitenpepers@gmail.com
Elektrische deelauto’s ‘De Mobiele Brigade’
Jaap Klink, jaap@broed.nu
Facebookpagina Peperpraat
Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581
gabbievanderkroef@hotmail.com
Farent Welzijnsorganisatie
(ondersteuning straataanpak woningisolatie)
Gabor Martens, gabor.martens@farent.nl
Formule 1 Kinderactiviteit
Ken Yau, kenlisa@hotmail.com
Projectleider Aardgasvrije buurten
Luc Pellis, l.pellis@s-hertogenbosch.nl

Redactie Peperpraat en advertenties Peperpraat
Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581
gabbievanderkroef@hotmail.com
Rubriek ‘Binnenkijken in De Buitenpepers’
(artikelenreeks in de Peperpraat)
Sanne Sanders, sannesanders@hotmail.com
Rubriek ‘Peperprofessionals
(artikelenreeks in de Peperpraat)
Caroline Timmermans, carolinetimmermans@ziggo.nl
VvE Flats Buitenpepersdreef
Johan Strang, johan@vantulden.eu
VvE Vier op Dreef
Vierde Buitenpepers en Buitenpepersdreef
Siegfried Willems, swillems@home.nl
VvE Vereniging Mandelig Eigendom Buitenpepers,
VMEB 28 huizen met even nummers van Buitenpepersdreef 158-188 en Derde Buitenpepers 20-42,
Jan van den Elshout, vmebuitenpepers@gmail.com
Website Buitenpepers.nl – beheer van de website
Bart van Dijck, bart@gufp.nl
Werkgroep Energiestrategie
(onderzoek alternatieven aardgas)
Machteld Terlingen, machteld.terlingen@gmail.com
Werkgroep Heinistuin
Machteld Terlingen, machteld.terlingen@gmail.com
Werkgroep Natuur op Noord
Maurits Tax, natuurwerkgroepnoord@gmail.com
Werkgroep Speeltuin Vierde Buitenpepers
Mirjam Alders, speeltuinbuitenpepers@gmail.com
Wijkmanager wijk Noord
Ronnie van Gaal, tel. 06-55190462
r.vangaal@s-hertogenbosch.nl
Zonnepanelen Collectief De Buitenpepers
Hennie Eerhart, h.eerhart@home.nl
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Ze woont nu bijna twintig jaar met
veel plezier in haar huurwoning
aan de Vijfde Buitenpepers. In juli
of augustus verhuist Mariec Smeeman naar De Herven. Dan legt ze
ook haar taken als voorzitter van
de bewonersvereniging van de
Vijfde en Zesde Buitenpepers
neer. ‘Ons bestuur zoekt een
nieuwe voorzitter. Die komt in een
gespreid bedje terecht, want we
hebben met Yvonne Holwerda een
uitstekende secretaris. Veel tijd
kost het voorzitterswerk niet. We
zoeken een bewoner die een gesprek kan leiden, die initiatief
neemt en die meedoet aan het
overleg met verhuurder MVGM.’

Mariec Smeeman, voorzitter bewonersvereniging Vijfde en Zesde Buitenpepers, zoekt een opvolger

‘We laten de stem van de huurders horen…’
Deze woningen zijn heel licht

Renovatie en huurverhoging

‘Door buurtactiviteiten zoals het
wine & dine-diner en ‘Muziek in
De Buitenpepers leer je bewoners uit de héle buurt kennen’
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Wine & dine-buurtdiner

[Trek de aandacht van uw lezer
met een veelzeggend citaat uit
het document of gebruik deze
ruimte om een belangrijk punt
te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op
de pagina wilt plaatsen.]
[Trek de aandacht van uw lezer
met een veelzeggend citaat uit
het document of gebruik deze
ruimte om een belangrijk punt
te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op
de pagina wilt plaatsen.]

Geen ledenvergadering
Meer weten over de voorzitterstaak
van de Bewonersvereniging Vijfde en
Zesde Buitenpepers? Mail naar Mariec
Smeeman, bewoners56@gmail.com

2
Gabbie van der Kroef

Nieuw! Advies ISDE-subsidie
Wij geven je ook advies bij het aanvragen
van een Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE): de nieuwe subsidieregeling
voor de energiebesparende maatregelen.
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Werkgroep Heinistuin werkt aan natuurbehoud

Een fijne start van de week in de Heinistuin
Wat doen we zoal?

Waarom doen we dit allemaal?

Werk je mee?
Nieuw! Het vogelparadijs
Bij verschillende buurtactiviteiten,
zoals de schoonmaakactie en de
activiteiten bij Koningsdag,
kunnen de organisatoren rekenen
op de steun van supermarkt
Supercoop Paanakker op de Buitenpepersdreef. Dank daarvoor!

Machteld Terlingen
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Coöperatie van 550 Bosschenaren bouwt eigen windmolen

Eerste paal voor fundering coöperatieve windmolen op De Rietvelden

Twintig jaar duurzame stroom

Maatschappelijke discussie

Klimaatverandering
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Werkgroep Natuur op Noord plant
met buurtvrijwilligers struweelhaag
langs de Bruistensingel
Ruim dertig vrijwilligers uit de verschillende buurten
in Noord, waaronder ook een flink aantal uit De Buitenpepers, hebben op zaterdag 20 februari, een
wonderlijk mooie dag, aan de Bruistensingel over
een lengte van 950 meter een struweelhaag aangeplant van 1775 struiken. De boompjes kunnen binnen enkele jaren een ‘bosplantsoen’ worden.
Dit initiatief van Werkgroep Natuur op Noord is omarmd door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Brabants Landschap, hoofdbeheerder van het gebied de
Heinis. De strook langs de Bruistensingel vormt de
noordelijke grens van het natuurgebied De Heinis.

Door deze aanplant krijgt de insecten- en vogelpopulatie een boost. Genoemde dieren staan in deze tijd
meer en meer onder druk, door het verdwijnen van
geschikt leefgebied, door stikstofdepositie, vervuiling en klimaatverandering. Wij willen daar op kleine
schaal in een kostbaar gebied als de Heinis iets aan
doen. Al beseffen we dat daar veel meer voor nodig
is. We menen dat ook de passerende wandelaar er
bovendien een mooiere en rijkere omgeving door
krijgt. Zowel de planters als de aanplant hebben we
op deze zaterdag 20 februari op anderhalve meter
gezet. Voor de aanplant hebben we een selectie gemaakt van inheemse soorten, waarbij we vooral kozen voor aanplant met bloemen en bessen.
Ruim baan dus voor de (wilde) bijen, vlinders en vogels. De Heinis wordt hiermee sterker, veerkrachtiger en meer divers. Nu is het wachten geblazen.
Over drie jaar ziet het er anders uit. Dank aan alle
vrijwilligers!
Wil je meer weten over onze werkgroep? Mail naar
natuurwerkgroepnoord@gmail.com

Maurits Tax
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1.500 tot 2.000 woningen
rond NS-station Oost

Op 9 maart bespreekt de Bossche gemeenteraad de plannen voor vernieuwing van het gebied rond het station
Oost. Als het aan wethouder Roy
Geerts en de gemeente ligt mag het
gebied op de schop. Er kunnen 1.500
tot 2.000 woningen gebouwd worden,
als bijdrage aan het grote woningtekort in onze stad. Het station zal mogelijk verplaatst worden in de richting
van het stadion. Op de huidige locatie
van het station komt dan ruimte vrij
voor nieuwbouw. De gemeente denkt
ook aan hoogbouw. Er ligt ook al een
plan voor de bouw van appartementen in het voormalige KPN-gebouw.
Voorts moet de ‘groene’ functie van
dit stadsdeel versterkt worden door
het ‘groen’ van het Aartshertogenpark,
de Bruistensingel en natuurgebied De
Heinis met elkaar te verbinden.
Daarbij verandert ook de ‘verkeerscirculatie’: de Bruistensingel wordt binnen enkele jaren een ‘stadslaan’.
In het afgelopen halfjaar heeft de gemeente verschillende online-bijeenkomsten georganiseerd, waarbij reacties van bewoners, bedrijven en belangenorganisaties zijn verzameld.
Die reacties zijn verwerkt in het
‘ambitiedocument’ waarover de gemeenteraad zich op 9 maart buigt.
Hoe verder?
‘Het meepraten en meedenken van
bewoners stopt’, volgens de website
van de gemeente, niet met de afronding van het ambitiedocument: ‘Dit is
een proces van jaren om een nieuw en
aantrekkelijk gebied voor onze stad te
ontwikkelen.’ Benieuwd naar de ambities en de ontwikkelplannen? In het
ambitiedocument ‘Omgeving station
Oost, grootstedelijk leven in een
groene omgeving’ lees je er alles over.
Je kunt het document downloaden via
https://www.s-hertogenbosch.nl/oost/
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In elke ‘Peperpraat’ portretteren
we in de serie ‘Peperprofessionals’ een zelfstandige ondernemer uit De Buitenpepers.
Jaap van Gemert is nu tien jaar
eigenaar van zijn eigen horecabedrijf: HAPenTap Catering.
We praten over zijn passie voor
koken en zijn creativiteit in coronatijd. Sinds november biedt hij
op vrijdag gezonde maaltijden
aan met veel groenten. Vegetarisch, maar ook met vis of vlees.

Een ambacht

Peperprofessional Jaap van Gemert van HAPenTAP Catering

‘Stil zitten in deze crisistijd is voor mij geen optie…’

Passie voor koken
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De WeekHap op vrijdagavond

Creativiteit

Onregelmatig werk

Koken met een groep

‘Elke opdracht is op maat. Soms
mag ik mijn eigen creativiteit
de vrije loop laten. Dat is voor mij
de kers op de taart.’

Caroline Timmermans

Dit nummer
géén ‘Binnenkijken in
De Buitenpepers’
Door de coronabeperkingen staat er
in deze Peperpraat géén artikel
‘Binnenkijken in De Buitenpepers’.
Zodra de coronaregels het toelaten
komt deze rubriek weer terug.
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 naar
Sanne Sanders
sannesanders@hotmail.com
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Kleurplaat voor de kinderen
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