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Een ommetje vanuit je eigen huis: wekelijks een rondje door de natuur 

‘We blijven samen wandelen, ook ná de lockdown…’ 

 

Iedere maandag – weer of geen weer –

maken Swatee en Catelijne vanaf de 

Hervensedijk een  wandeling van 

minstens een uur rond De Buitenpepers. 

Zij zijn niet de enigen die dat doen: op 

een vroege ochtend heb je vooral in het 

natuurgebied De Heinis de kans om een 

buurtbewoner tegen het lijf te lopen.  

‘We zijn begonnen met ons wekelijkse 

loopje aan het begin van de corona-

crisis, vorig jaar april. Het voorjaar was 

toen prachtig.  Nu lopen we nog steeds 

een ommetje van vijf kilometer en vaker 

ook langer’, lacht Swatee. ‘We hebben 

iedere week altijd veel te melden: over 

de kinderen, over relaties en uitstapjes. 

Wandelen maakt mijn hoofd leeg, het 

filtert ook mijn gedachten en het 

voorkomt dat ik ga piekeren’, vult 

Catelijne aan. ‘Alleen over ons werk in 

de zorg en de kinderopvang spreken we 

nauwelijks met elkaar. Onze wandeling 

is een uitje, geen werkbespreking’, 

maakt Swatee duidelijk.  

Swatee (rechts op de foto) en Catelijne 

kennen elkaar nu zo’n tien jaar en zijn 

vriendinnen geworden via de school-

activiteiten op Basisschool Het Palet. 

 

 

 

 

Catelijne: ‘Het rondje over De Heinis is 

onze vaste route, maar we lopen ook 

wel langs het Máximakanaal en terug 

via Hintham. We doen dit sinds de 

corona-uitbraak, omdat wandelen toen 

nog de enige mogelijkheid werd om te 

blijven bewegen.’  

Swatee: ‘Ik deed eer-der nog wel aan 

hardlopen, maar wan-delen past beter 

bij mij en ik vind het wel zo relaxt. 

Tijdens de eerste lock-down mocht je 

bovendien nog slechts met z’n tweeën 

op straat. Daarom zijn we samen 

wekelijks gaan wandelen.’ 

De afgelopen maanden regende het 

vaak. Catelijne: ‘We appen elkaar wel 

eens vóóraf: ‘wachten we de bui nog 

éven af?’. Meestal gaan we toch 

gewoon op pad, indien nodig met een 

paraplu. Het is heel lekker om sámen 

door onze groene buurt te lopen; in 

mijn eentje wandelen vind ik minder. Ik 

doe het wel eens, maar dan loop ik niet 

zo ver. Ons ommetje is goed voor mijn 

conditie.’ Swatee: ‘Het wandelen kost 

natuurlijk wel tijd binnen mijn drukke 

leven, maar het geeft ons ook rust en 

ontspanning.’  

Ik kijk er iedere week naar uit…’ 
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Deskundig advies  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over woningisolatie? 
energiegroepbuitenpepers@gmail.com  

 
Wat wil de bewonersgroep? 
 

• Wij zijn initiatiefnemers: wij willen 
alle bewoners informeren en en-
thousiasmeren om minder fossiele 
energie te verbruiken en duurzaam 
te wonen. We willen een duurzaam 
en betaalbaar alternatief voor aard-
gas voor onze buurt. Zolang dat al-
ternatief er niet is, richten wij ons 
op woningisolatie. Dat doen we via 
een straataanpak met bewoners.  
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil 
in 2050 aardgasvrij en CO2-neu-
traal zijn. Samen met bewoners uit 
de vier andere ‘proefbuurten aard-
gasvrij’ zijn we hierover in gesprek 
met de gemeente. Vooralsnog rich-
ten wij ons op ‘aardgasvrij-ready’. 
Op donderdag 9 september organi-
seren we hierover een bijeenkomst 
in het Jeroen Bosch College. 

•  

•  

•   

 

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
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Maak jouw eigen straat weer schoon 

 

Word een wijkheld! 

 
De op zaterdag 20 maart geplande schoonmaakactie in 
onze buurt kon helaas vanwege de coronapandemie 
niet doorgaan. De gemeente bood vanwege de toen 
geldende coronaregels geen ondersteuning in de vorm 
van knijpers, hesjes en een ophaalservice. De organisa-
toren van de Contactgroep Vereniging De Buitenpepers 
besloten daarom deze buurtactiviteit te annuleren. 
Máár… als je zélf aan de slag wilt om met je gezinsle-
den de eigen straat of groenstrook schoon te maken, 
dan hoef je niet te wachten tot de volgende buurt-
schoonmaak in september. De gemeente biedt name-
lijk aan bewoners die de handen uit de mouwen willen 
steken, de moge-lijkheid om een knijper, een hesje en 
zwerfafvalzakken te lenen voor eigen gebruik. 
 
 
 
 
 
 
De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers wil 
nu de coronaregels grotendeels zijn opgeheven écht in 
gesprek met bewoners in alle straten in onze buurt.  
Dat doet de groep door middel van een buurtbustocht 
op zaterdag 26 juni, een buurtsafari langs geïsoleerde 
woningen op zaterdag 3 juli  en een bewonersbijeen-
komst op donderdagvond 9 september in de aula van 
het Jeroen Bosch College aan de Rompertsebaan. 
De Bewonersgroep Energietransitie verspreidt sinds 
eind juni ook een vragenlijst met twaalf vragen onder 
het motto ‘Ben je voorbereid op de energietransitie in 
onze buurt?’. Vul deze enquête in via de volgende link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/bewonersenquete-
energietransitie 
Hartelijk dank voor jouw antwoorden! 
 
Via de vragenlijst hoopt de Bewonersgroep inzicht te 
krijgen in de wensen, vragen en bezwaren rond 
energieverbruik, woningisolatie en het op termijn 
aardgasvrij-klaar maken van alle woningen in onze 
buurt. De Bewonersgroep verspreidt de enquête per 
mail, via onze nieuwe website en de Facebookpagina 
van onze buurt.  
Eind augustus verspreidt de bewonersgroep een uit-
nodiging voor een bewonersbijeenkomst over de ener-
gietransitie op donderdag 9 september in het Jeroen 
Bosch College. Tijdens die bijeenkomst komen de 
resultaten van de enquête ter sprake, evenals de plan-
nen van de gemeente rond de energietransitie: wil de 
gemeente onze buurt versneld aardgasvrij maken? 

 

Straataanpak woningisolatie  
 

‘Minder energieverbruik, 

waarom zou ik dat doen?’ 
 
Met de steun van de energieadviseurs van Energie-
nul73advies en de Bossche welzijnsorganisatie Farent is 
de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers in 
februari begonnen met hun ‘straataanpak’ om met be-
woners in gesprek te gaan over hun vragen over min-
der energieverbruik en woningisolatie. De gemeente 
zorgt voor de financiering van de ondersteuning van 
Energienul73advies en van Farent. Opbouwwerker       
Gabor Martens van Farent steunt de bewonersgroep 
bij hun aanpak, die gestart is in twee huizenblokken 
aan de Vierde Buitenpepers en de Buitenpepersdreef.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabor: ‘Dit zijn blokken met particuliere huiseigenaren. 
Samen met leden van de bewonersgroep hebben we 
aangebeld bij alle bewoners om te horen hoe mensen 
aankijken tegen minder energieverbruik en woningiso-
latie. We hebben er voor gekozen om persoonlijke ge-
sprekken met mensen te voeren. De praktijk leert dat 
het energieverbruik afhankelijk is van het eigen gedrag 
van de verschillende leden van een gezin. Ook woning-
isolatie gaat om dus maatwerk. Na het eerste gesprek 
aan de voordeur organiseerden we een online-bijeen-
komst samen met Energienul73advies om bewoners in 
algemene zin te informeren over woningisolatie’.     
 

Maatwerkoplossingen  

Gabor: ‘Na die startbijeenkomst hebben we twee ver-
diepende bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bij-
eenkomst was voor bewoners die nog geen maatrege-
len voor woningisolatie hebben gedaan, maar die wel 
daarvoor interesse hebben. En het tweede overleg was 
voor bewoners die interesse toonden voor vloer- en 
dakisolatie. De bewoners vertellen elkaar hun ervarin-
gen en krijgen van de adviseur van Energienul73advies 
antwoorden op vragen als ‘minder energieverbruik, 
waarom zou ik dat eigenlijk doen?’. Ze geven elkaar 
ook tips voor minder verbruik.’ 
 
Na de zomer wil de Bewonersgroep de straataanpak 
ook in andere straten gaan organiseren. Interesse? 
Mail naar energiegroepbuitenpepers@gmail.com  

 

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
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De bewoners zijn zelf aan zet 

 

 

 

 
Verkenning in de buurt 

►► 

  

Waarom dit onderzoek? 

In januari vroeg de coördinator 
van de opleidingen Bouwkunde en 
Civiele Techniek van Hogeschool 
Avans aan de Bewonersgroep 
Energietransitie of het mogelijk 
was om dit voorjaar weer een 
groep studenten te adviseren bij 
hun onderzoeksopdrachten voor 
hun derde studiejaar. Ook in 2020 
deden Avans-studenten onderzoek 
naar de verduurzaming van onze 
buurt. Dit voorjaar deden de ‘der-
dejaars’ onder meer onderzoek 
naar de verschillende opties voor 
warmtenetten in onze buurt, als 
mogelijk alternatief voor aardgas.  
 

Eva Langens deed onderzoek naar 
de mogelijkheden om een klein 
buurthuis te realiseren in onze 
buurt. Ze kreeg daarbij advies van 
enkele leden van de Bewoners-
groep Energietransitie, van haar 
studiecoördinator en van twee ex-
perts van haar opleiding.  
 

Ideeën maar geen voorstel 

Op deze en de twee volgende pa-
gina’s een samenvatting van haar 
onderzoek. Het gaat om schetsen. 
Niet om plannen of een voorstel. 
Mocht er daadwerkelijk een plan 
of voorstel gemaakt worden voor 
een klein buurthuis, dan zijn er 
antwoorden nodig op veel vragen 
die nog niet door Eva zijn beant-
woord. Vragen als: Hoe financie-
ren we een dergelijk buurthuis? 
Hoe geven de bewoners hun reac-
ties op een nog te ontwikkelen se-
rieus voorstel? En gaat de buurt 
ook meedoen met het beheer? En 
hebben we een vereniging nodig 
voor de exploitatie van zo’n huis? 
 

Het onderzoek van Eva Langens 
helpt onze buurt om het gesprek 
op gang te brengen over wat er 
kan (en niét kan) als we een con-
creet plan maken voor een buurt-
huis. Meer daarover in de bewo-
nersbijeenkomst op 9 september. 
De uitnodiging krijgt iedereen eind 
augustus in de brievenbus.   
 

Moodboard voor    

een ‘tiny house’ als 

buurthuis of -kamer 

Mogelijke locatie:  

een huisje op de 

Hervensedijk  

  

Vooronderzoek van Avans-studente Eva Langens ► 

Vier inspirerende ideeën            

voor een klein buurthuis of          

een buurtkamer op drie mogelijke 

locaties in onze buurt 
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Mogelijke locaties  

 

• 

• 

• 

 

 

• 

• 

 

Vier schetsen voor drie locaties 

 

Gabbie van der Kroef 

[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.] 

Moodboard voor een 

klein buurthuis in een 

container 

Mogelijke locatie:          

de ‘Kuil’ tussen de 

Vijfde en de                  

Zesde Buitenpepers 
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                             Van de redactie:    
 

‘Graag uitleg over jullie plan-

nen voor een buurthuis,  

ik weet nog van niks…’ 

De Sociale Buitenpepers App 

werkt prima! Dagelijks plaatsen 

bewoners appjes in de groep. Zoals 

over een auto die verplaatst moet 

worden, over overlast van duiven 

bij de SuperCoop en bijvoorbeeld 

het idee om enkele fruitboompjes 

te plaatsen op de Hervensedijk.  

Op dat laatste bericht stuurde ik 

een reactie: ‘De helling van de dijk 

is een van de mogelijke opties voor 

een klein buurthuis, onder voorbe-

houd. Liever hier geen nieuwe be-

planting’. Ik kon er op wachten: 

mijn app leverde commentaar op. 

Bijvoorbeeld deze logische reactie: 

‘Graag uitleg hierover. Ik wil wel 

weten wat er gebeurt. Ik woon 

aan de speeltuin en ik weet nog 

van niks.’  

Op deze pagina’s vind je uitleg 

over wát er tot nu toe is gebeurd: 

een studente heeft schetsen ge-

maakt van vier vormen van kleine 

buurthuizen op drie mogelijke loca-

ties in De Buitenpepers. Eva Lan-

gens maakte moodboards voor een 

containerbuurthuis, voor een kleine 

kas als buurtkamer, een tiny house 

en een mobiel buurthuis. Op een 

plattegrond tekende zij mogelijke 

locaties: de Hervensedijk, de ‘Kuil’ 

bij de Vijfde en Zesde Buitenpepers 

en de speeltuin bij de Tweede Bui-

tenpepers. Eva heeft dus géén 

plan of voorstel gemaakt.  

Ze heeft ideeën getekend en uitge-

werkt. Haar ideeën die ons kunnen 

helpen in gesprek te gaan over:         

A. Is er animo voor een buurthuis? 

B. Wie wil een serieus plan maken 

als voorstel voor de bewoners?        

C. Hoeveel menskracht en geld is 

er nodig? En D. hoe zorgen we voor 

draagvlak en meedoen?  

Té veel vragen voor een app-dis-

cussie. Wél een onderwerp voor de 

bewonersbijeenkomst op 9 septem-

ber. Eind augustus krijgt elke be-

woner een uitnodiging.                   
Gabbie van der Kroef 

 

Moodboard voor een 

plantenkas als klein 

buurthuis 

Moodboard voor een 

mobiel buurthuis 

s 

voor  een mobiel 

buurthuis 

Mogelijke locatie:  

tussen twee 

woonblokken  

Verplaatsbaar in onze buurt 

kleine buurthuis is 

verplaatsbaar binnen de buurt 

sbaar binnen de buurt 

Waarom is een buurthuis nodig? Het ‘programma van eisen’ 
 

Uit de interviews met buurtbewoners (deels in 2020) komen de volgende 
wensen voor een klein buurthuis of een buurtkamer naar voren: 

• Er moet een ruimte zijn voor overleg voor circa twaalf personen. 

• Er moet ook een kleine ruimte zijn voor overleg tot vier personen. 

• Er moet een kleine keuken of kitchenette zijn, evenals sanitair.  

• In een buurthuis kunnen werkgroepen overleg voeren; er kunnen  
cursussen georganiseerd worden en een wekelijkse koffie-ochtend. 

• Er moet ruimte zijn voor voorlichting over woningisolatie, klimaat-
adaptatie of andere thema’s in en rond de buurt, zoals veiligheid.  

• Er moet ruimte zijn voor opslag van spullen van buurtactiviteiten.  

• Ook valt te denken aan een klein terras en de stalling van fietsen.  
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www.debuitenpepers.nl  
 

Een nieuwe website  

voor De Buitenpepers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 15 juni heeft onze buurt een nieuwe en stoere 
website. Op deze site vind je in één oogopslag de actu-
ele berichten over wat er gebeurt in en rond onze 
buurt. De site is opgebouwd rond een homepage en 
zes thema’s. Onder die zes rubrieken vind je alle be-
richten rond een van de hoofdthema’s: ‘Ontmoeten’ 
(over alle buurtactiviteiten), ‘Onze buurt’ (over De Bui-
tenpepers, met onder meer alle contactgegevens van 
alle bewonersgroepen), ‘Duurzaam en klimaat’ (over 
alle ‘groene activiteiten’ en de energietransitie), ‘Veilig-
heid’ (over verkeersveiligheid en de fysieke veiligheid), 
‘Werken en leven’ (met portretten van ondernemers in 
onze buurt en bewoners met een bijzonder interieur of 
een opvallende hobby). Op de zesde themapagina zijn 
de recente edities van de Peperpraat te downloaden. 
De nieuwe website is zowel te bekijken op jouw laptop, 
tablet, pc en mobiele telefoon.  
Kijk op www.debuitenpepers.nl   
 

Terug van weg geweest   
 

Bij Annie (weer) op de koffie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtbewoner Annie Heesters maakt in haar huis aan 
de Buitenpepersdreef 240, tegenover de SuperCoop, 
vanaf 5 juli weer wekelijks op maandagmorgen ruimte 
voor een prettig start-de-week-gesprek met buurtbe-
woners. Dat doet ze nu, verantwoord op anderhalve 
meter afstand, op maandag van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

Even bijpraten met buurtbewoners  

Je kunt bij Annie kunt met andere buurtbewoners: 

• Even een praatje maken... 

• Andere buurtbewoners ontmoeten... 

• Er even uit zijn... 

• Je verhaal kwijt... 

• Luisteren naar de verhalen van medebewoners... 

• Kijken of je met een ander iets wilt ondernemen... 

• Misschien is er behoefte aan bepaalde lichte 
ondersteuning en zijn er anderen die 
ondersteuning kunnen en willen bieden... 

 

Graag tot ziens maandagochtend om 10.00 uur of een 
andere maandagochtend bij 'Op de koffie bij Annie'. 
Graag een vrijwillige bijdrage voor de koffie of thee. 

 

Tot maandagmorgen, groet van Annie Heesters 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oproep! 
 

Wie doet er mee aan  

het organiseren van een  

wine-and-dine-buurtdiner? 
 

Door de coronapandemie was het organiseren van een 
wine-and-dine-buurtdiner onmogelijk in het najaar van 
2020. Nu de coronamaatregelen eindelijk grotendeels 
verdwenen zijn, is het weer verantwoord om het buurt-
diner te organiseren. Wie heeft er interesse om een bij-
drage te leveren aan de organisatie van deze gewaar-
deerde buurtactiviteit? De draaiboeken van de drie vo-
rige edities liggen al klaar. Wil je meedoen aan de orga-
nisatie en communicatie rond het diner, dat we moge-
lijk op een zaterdag in november kunnen organiseren.  
Meld je aan bij Siegfried Willems, swillems@home.nl  

http://www.debuitenpepers.nl/
mailto:swillems@home.nl
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 Speeltuin Vierde Buitenpepers  

Gemeente doet voorstel 

voor speeltoestellen  

 
Begin juni heeft Klaas Terwisscha, die verantwoordelijk is 
voor het beheer van de openbare ruimte in onze wijk 
Noord, een brief laten verspreiden bij alle huishoudens in 
De Buitenpepers. Via deze brief van de gemeente infor-
meert hij alle bewoners over de resultaten van het over-
leg met een kleine groep bewoners, die vanaf november 
2020 ideeën verzameld hebben om de speeltuin van de 
Vierde Buitenpepers een opknapbeurt te geven. De initia-
tiefnemers verzamelden via dit blad veel reacties en zij 
zochten contact met twee leveranciers. De leden van de 
werkgroep kozen uiteindelijk voor het ontwerp van leve-
rancier Eibe. De gemeente heeft de keuze van de initia-
tiefnemers beoordeeld en komt tot de conclusie dat hun 
plan beoordeeld haalbaar en uitvoerbaar is. Dank dus aan 
de initiatiefnemers! 
 
Het gaat om een kabelbaan, een dubbele schommel, een 
duikelrek en een klimtoestel. Voordat de gemeente de 
toestellen gaat bestellen, is eerst de informatiebrief  
verstuurd naar alle buurtbewoners.  
Bewoners konden tot 18 juni reageren bij de gemeente 
met hun vragen of eventuele bezwaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel speelplezier voor de kinderen! 

Initiatiefnemer Miriam Alders reageert: ‘Wij zijn  
ontzettend blij dat de speeltuin daadwerkelijk  
gerealiseerd gaat worden voor de kinderen van onze wijk! 
Wij wensen alle kinderen alvast veel speelplezier.’  
 
Groetjes van de  
Werkgroep Speeltuin Vierde Buitenpepers:  
Renske, Lars, Martijn, Irene, Miekske, Kim en Miriam. 
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Kinderpagina 

Zoek de verschillen! 
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Actuele 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 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  (vragen over woningisolatie)                                   

Anine Vloedgraven, tel. 06-30254862 
energiegroepbuitenpepers@gmail.com   

Sociale Buitenpepers app en Bewonersplatform 

De Buitenpepers voor (bijna) alle buurtactiviteiten 
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     

Gierzwaluwen in De Buitenpepers 

Ferd Sauter en Jan van den Elshout,  
gierzwaluw.bp@gmail.com  

Projectleider Aardgasvrije buurten 

Luc Pellis, l.pellis@s-hertogenbosch.nl    
 

 

 

Redactie 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 Buitenpepers- 
dreef 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   

mailto:me.christophe@tiscali.nl
mailto:buitenpepershof@gmail.com
mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
mailto:peperplatform@gmail.com
mailto:bewoners56@gmail.com
mailto:aheesters@home.nl
mailto:jwpvdryt@planet.nl
mailto:debuitenpepers@gmail.com
mailto:jaap@broed.nu
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:gabor.martens@farent.nl
mailto:kenlisa@hotmail.com
mailto:gierzwaluw.bp@gmail.com
mailto:l.pellis@s-hertogenbosch.nl
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:sannesanders@hotmail.com
mailto:carolinetimmermans@ziggo.nl
mailto:johan@vantulden.eu
mailto:swillems@home.nl
mailto:vmebuitenpepers@gmail.com
mailto:bart@gufp.nl
mailto:machteld.terlingen@gmail.com
mailto:machteld.terlingen@gmail.com
mailto:natuurwerkgroepnoord@gmail.com
mailto:speeltuinbuitenpepers@gmail.com
mailto:r.vangaal@s-hertogenbosch.nl
mailto:h.eerhart@home.nl
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Drie online-informatiebijeenkomsten  
 

Meepraten over de toekomst 

van voormalige Bastion Hotel 
 
 

De gemeente pakt dóór om met bewoners rond het NS-
station ’s-Hertogenbosch-Oost in gesprek te gaan over 
de toekomst van het gebied rond het station. In dit ge-
bied – tot aan het stadion De Vliert – moeten in de ko-
mende tien jaar tweeduizend nieuwe woningen ge-
bouwd worden, zo heeft de gemeenteraad dit voorjaar 
besloten. Er zijn vooralsnog géén concrete bouwplan-
nen; wethouder Geerts heeft van de raad de toestem-
ming gekregen om samen met bewoners, stedenbouw-
kundigen, bouwbedrijven en architecten plannen tot 
ontwikkelen. Het eerste gebied waar-voor dit gaat ge-
beuren is de zone aan de noordzijde van het NS-station: 
de strook tussen de spoordijk en de Zandzuigerstraat. 
Bewoners konden op 7 en 23 juni meepraten over de 
toekomst van onder meer het voormalige Bastion Ho-
tel. Het gebouw is nu in gebruik als huisvesting voor 
vooral Poolse arbeidsmigranten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De derde informatie- en participatiebijeenkomst over 
de stedelijke ontwikkeling van deze zone bij het station 
Oost is gepland op donderdagavond 8 juli.  
Ter voorbereiding op die bijeenkomst kun je al op een 
speciale website van de gemeente jouw mening geven 
over verschillende stellingen en vragen:  
https://www.s-hertogenbosch.nl/oost/  

 
Hier kun je jouw mening geven over bijvoorbeeld de 
appartementen die er gebouwd kunnen worden en 
over mogelijke voorzieningen rond deze locatie. Overi-
gens is ongewis of het station Oost op haar huidige lo-
catie blijft staan. In eerdere documenten rond het 
nieuwe stadsdeel was er sprake van de ‘verhuizing’ van 
het station richting van Stadion De Vliert. Op de site 
van de gemeente vind je nu geen vragen (meer) of een 
verhuizing van het station wenselijk is. Evenmin staan 
er vragen over hoe hoog eventuele woontorens bij het 
station Oost mogen worden. De vragen op de gemeen-
tesite gaan vooral over de locatie ‘Bastion Hotel’.   
Wil je meedoen aan de online-bijeenkomst op 8 juli? 
Meld je vooraf aan via oost@s-hertogenbosch.nl   

Omgevingsvisie gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 

Meer dan tienduizend reacties 

van Bossche inwoners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over één jaar, op 1 juli 2022, treedt de Omgevingswet 
in werking. Doel van de aanpassing van de bestaande 
wetgeving is dat de overheid zichzelf verplicht om bij 
veranderingen van bestemmingsplannen alle partijen 
en betrokkenen een rol te geven bij de besluitvorming. 
Op weg naar de nieuwe Omgevingswet is iedere ge-
meente verplicht om een omgevingsvisie te maken voor 
de toekomst van de stad. Samen met inwoners, 
ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappe-
lijke organisaties werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch 
aan het opstellen van die omgevingsvisie.  
In onze stad gebeurt dat in een aanpak voor veertien 
wijken. Al in het voorjaar 2020 is de gemeente gestart 
met het verspreiden van een vragenlijst over de 
omgevingsvisie in de wijken Engelen, West en Noord. 
Daarna volgden in het najaar 2020 en in het voorjaar 
2021 de andere wijken van onze stad.  
In totaal heeft de gemeente meer dan tienduizend 
reacties ontvangen van bewoners. Een samenvatting 
van die respons komt binnenkort te staan op 

https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie  
 

 

Verbreding A2 Deil-Vught? 
 
 

Burgers in Noord-Brabant en Gelderland kunnen tot 20 
juli hun reacties geven op de studies naar de mogelijke 
verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Het Mini-
sterie van VWS wil samen met de gemeente ’s-Herto-
genbosch en de twee provincies voorkomen dat de A2 
in de top tien van de files blijft staan. Inmiddels is er 
een milieu-effect-rapportage opgesteld, waarbij geke-
ken is naar 2x 4 en 2x5 rijbanen. Ook is er aandacht 
voor ‘reisalternatieven’. De Werkgroep Natuur op 
Noord, de bewonersgroep die zich inzet voor natuur-
behoud én -vernieuwing in onze wijk Noord, kijkt intus-
sen naar de effecten voor de natuur rond de A2. Hun 
aandacht gaat ook uit naar de gevolgen voor het ver-
keer bijvoorbeeld op de Bruistensingel. Via de site  

https://www.platformparticipatie.nl/a2deil-
vught/a2deilvught_/default.aspx kun je reageren op 
de plannen voor de A2 tussen Deil en Vught.  

  

https://www.s-hertogenbosch.nl/oost/
mailto:oost@s-hertogenbosch.nl
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie
https://www.platformparticipatie.nl/a2deilvught/a2deilvught_/default.aspx
https://www.platformparticipatie.nl/a2deilvught/a2deilvught_/default.aspx
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Reactie van gemeente op bewonerspetitie 
 

Bewonersgroep  

Verkeersveiligheid Noord  

in oprichting  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zeven van de tien verkeersknelpunten met de meeste 
ongelukken in onze stad liggen in Noord. Voor de lokale 
politieke partij De Bossche Groenen was dit in februari 
een aanleiding om bewoners in de buurten rond de 
Rompertsebaan, de Sint Teunislaan en de Bruisten-sin-
gel op te roepen om in actie te komen. Er is een bewo-
nerspetitie opgesteld en Pieter Zwaan uit Orthen pre-
senteerde online de zorgen van bewoners over de ver-
keersonveiligheid in Noord bij de gemeenteraad.  
Diezelfde gemeenteraad nam op 6 april bij de behan-
deling van ‘Actualisering van het verkeersveiligheids-
beleid’ echter het besluit om géén extra aanpak voor 
de knelpunten in Noord te vragen aan wethouder Ufuk 
Kâhya. Pieter Zwaan, opsteller van de bewonerspetitie, 
ontving begin juni (na twee maanden (…), red.) een re-
actie van de gemeente. Het hoofd van de afdeling Leef-
omgeving geeft in een brief uitleg over de maat-rege-
len die in de afgelopen twee jaar in Noord door de ge-
meente zijn uitgevoerd. En voorts schrijft hij: ‘Tijdens 
de raadsvergadering heeft het college aangegeven de 
Bossche bewoners beter te betrekken bij de terugkop-
peling van projectvoorstellen en handhavingscontroles 
in alle wijken in deze gemeente. Voor de wijk Noord wil 
de gemeente samen met de bewoners bekijken hoe 
deze terugkoppeling gestructureerd kan. Daarom wil ik 
ook aan u vragen hoe de bewoners zelf die afstemming 
tussen gemeente en bewoners zien.’ 
 

In gesprek met de gemeente 

Pieter Zwaan vindt de reactie ‘een succesje voor de be-
woners’: ‘In het antwoord zit toch wat ruimte om in 
overleg te treden met de gemeente, of in elk geval om 
wat beter op de hoogte te worden gesteld over de ont-
wikkelingen en plannen rondom verkeersveiligheid.’  
Na ontvangst van de brief van het stadskantoor heeft 
Pieter Zwaan meerdere contactpersonen uit de ver-
schillende buurten in Noord uitgenodigd voor een 
overleg met de gemeente. Vanuit De Buitenpepers 
heeft Siegfried Willems zich aangemeld voor de werk-
groep. Je kunt hem mailen via swillems@homel.nl   
 
 
 

 

 

Maak jouw eigen straat weer schoon 

 

Word een wijkheld! 

 
De op zaterdag 20 maart geplande schoonmaakactie in 
onze buurt kon helaas vanwege de coronapandemie 
niet doorgaan. De gemeente bood vanwege de toen 
geldende coronaregels geen ondersteuning in de vorm 
van knijpers, hesjes en een ophaalservice. De organisa-
toren van de Contactgroep Vereniging De Buitenpepers 
besloten daarom deze buurtactiviteit te annuleren. 
Máár… als je zélf aan de slag wilt om met je gezinsle-
den de eigen straat of groenstrook schoon te maken, 
dan hoef je niet te wachten tot de volgende buurt-
schoonmaak in september. De gemeente biedt name-
lijk aan bewoners die de handen uit de mouwen willen 
steken, de moge-lijkheid om een knijper, een hesje en 
zwerfafvalzakken te lenen voor eigen gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente 's-Hertogenbosch wil samen met de 
bewoners in onze buurten in Noord de wijk veiliger 
maken. Het verbeteren van de veiligheid en de 
veiligheidsgevoelens van inwoners vraagt om maatwerk 
per wijk en buurt. De gemeente wil hierover in gesprek 
gaan met inwoners en organisaties in Noord. 
Burgemeester Jack Mikkers: ‘We willen graag van 
inwoners horen hoe zij tegen de veiligheid in hun eigen 
omgeving aankijken. Zo kunnen we samen de wijk 
Noord nog veiliger maken. We deden dit al eerder in 
andere wijken. Inwoners noemden onderwerpen die ze 
belangrijk vinden en dachten mee over een geschikte 
aanpak. Ik hoop dat ook in Noord veel inwoners mee 
gaan doen.’ 
 
Onderzoek en bijeenkomst door de gemeente  

De gemeente heeft in juni de bewoners in alle buurten 
in Noord uitgenodigd uit om een korte vragenlijst in te 
vullen. Als de resultaten van de enquête bekend zijn, 
komt er een bijeenkomst over wat er speelt in de wijk 
Noord. De bewoners kunnen dan zien wat het onder-
zoek zegt over de veiligheid in Noord. Ze kunnen dit 
aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo 
kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners 
bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet. 
Denk bijvoorbeeld aan auto- of woninginbraak, geweld 
en jeugdoverlast. Meer informatie via Ronnie van Gaal, 
wijkmanager Noord, r.vangaal@s-hertogenbosch.nl   
tel. 06-55190462 

 
 

mailto:swillems@homel.nl
mailto:r.vangaal@s-hertogenbosch.nl
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Reiswereld bleef mij trekken 

 

 

 
Altijd bereikbaar voor klanten 

 

 

Up-to-date informatie 

 

Alles moest geannuleerd worden 

 

 

 

  

   

   

Peperprofessional Jorg Dijkmans, reisadviseur van TUI at home 

 

‘Ik regel alles voor je,  

je hoeft alleen maar je koffer te pakken’ 

 

In elke ‘Peperpraat’ portretteren 
we in de serie ‘Peperprofessionals’ 
een zelfstandige ondernemer uit  
De Buitenpepers. Dit keer  
reisadviseur Jorg Dijkmans. 
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Naar Mongolië? Zeg het maar! 

 

Waardering  

Advies passend bij de klant 

Duurzaam reizen  

Eigen reisplannen 

 

Caroline Timmermans 

  

 

mailto:jorg.dijkmans@tui.nl
https://tuiathome.nl/jorg-dijkmans/
http://www.tui.nl/fair-travel
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De Peperpraat 
 
Dit blad is een uitgave van de Ver-
eniging Contactgroep De Buitenpe-
pers en de redactie van dit blad. 
Mail: debuitenpepers@gmail.com 
Website: www.debuitenpepers.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, Gabor Martens, Ken Yau, 
Mirjam Alders, Sanne Sanders en 
Siegfried Willems.  
De ‘Peperpraat’ is gedrukt bij:  
Drukwerkdeal.nl  
Kopij vóór 15 augustus graag naar 
bovengenoemd mailadres.  
Het septembernummer verschijnt 
rond 1 september 2021.  
De kosten van een advertentie zijn  
€ 25 per kwart pagina en € 40 voor 
een halve pagina. Stuur je adverten-
tie naar Gabbie van der Kroef,         
gabbievanderkroef@hotmail.com  
tel. 06-40239581. 
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Binnenkijken in De Buitenpepers bij Elly en Johan Strang  

‘We genieten iedere dag weer van de inrichting van ons huis          

en de wisselende vergezichten op onze stad…’ 
 

 

Sanne Sanders en Gabbie van der Kroef bezoeken 
voor iedere editie van de Peperpraat een of twee 

buurtbewoners voor een gesprek over het interieur 
van hun woning, hun hobby’s en hun kijk op onze 

buurt: ‘Binnenkijken in De Buitenpepers’.  
Elly en Johan Strang hebben vanaf hun flat aan de 

Buitenpepersdreef een fantastisch uitzicht over 
onze groene buurt en over de stad. 

 
 

Zicht op de vogels en hun nesten 

Vitrines van verhuisbedrijf Eduard Strang 

 

Vitrines van Strang 

Kunstacademie  
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Doorzichtige kunstwerken  

 

 
 

Kunst voor glas 

 
Verhuizingen  

 

Sanne Sanders en  

Gabbie van der Kroef 
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Kleurplaat voor de kinderen 

 

 

De eerste Formule 1-kinderactiviteit in De Buitenpepers vorig jaar augustus was een succes. De kinderen uit 
onze buurt en hun ouders hebben toen genoten van een heerlijke spelmiddag op het grasveld bij de Vierde 
Buitenpepers. Wie wil dit jaar de organisatie op zich nemen op een zaterdag in augustus of september? 
Spelmateriaal is te leen (Playstation racegame, Carrera racebaan, racewagen-springkussen, et cetera). 
Interesse? Mail uiterlijk 15 juli naar Ken Yau, kenlisa@hotmail.com  

 

 

mailto:kenlisa@hotmail.com

