
Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Rens Jeunink, 
telefoonnummer (073) 615 96 36 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Stand van zaken speerpunten

‘Tijd om resultaten op een rij te zetten’
Tijdens de vergadering van de wijktafel in mei jl. werden de speerpunten voor Maaspoort 

benoemd. Thema’s als bereikbaarheid, verkeer en veiligheid, welzijn en zorg, openbare ruimte, 

jongeren en voorzieningen scoorden hoog op de prioriteitenlijst. Er is sindsdien hard gewerkt 

om de knelpunten aan te pakken. ‘Tijd om de resultaten maar eens op een rij te zetten en de 

inwoners van Maaspoort te informeren’, meent wijkmanager Rens Jeunink.

Verkeer
Bereikbaarheid van de wijk
De inwoners van Maaspoort maken zich 
zorgen over de bereikbaarheid van hun 
wijk bij ongevallen en calamiteiten. De 
Maaspoortweg is immers de enige weg om 
de wijk in of uit te komen en op deze weg 
staan ’s morgen en ’s avonds lange files. 
Heeft dat consequenties voor de 
bereikbaarheid van de wijk voor 
hulpdiensten? Om deze vraag te 
beantwoorden organiseerde de wijktafel 
op 22 mei een bijeenkomst rond het thema 
‘Bereikbaarheid van de wijk bij 
calamiteiten’. Politie, brandweer en 
ambulancedienst waren aanwezig om de 
bewoners van Maaspoort te informeren. 
De conclusie aan het einde van de avond 
was duidelijk: Maaspoort is niet onveiliger 
dan andere wijken in de stad. Politie, 
brandweer en ambulance komen nog altijd 
op tijd.

Parkeerproblemen
Evenementen in Maaspoort Sport en 
Events (voorheen Maaspoorthal), de 
Flik-Flakhal, de bowlingbaan en bij de 
tennisvereniging zorgen voor veel extra 
verkeersdrukte en parkeerproblemen in de 
aangrenzende woonbuurten. 
Buurtbewoners klagen dat ze daarover 
slecht geïnformeerd worden. Inmiddels ligt 
er een eerste concept van een gezamenlijk 
communicatieplan. Rens Jeunink: ‘We 
willen voortaan de buurt tijdig informeren 
als er evenementen zijn die extra 
verkeersdrukte veroorzaken.’

NS-station
De Maaspoort is een nieuwbouw wijk waar 
veel forensen wonen, die baat hebben bij 
een goede treinverbinding. Een 
treinstation voor Maaspoort staat voor veel 
inwoners dan ook hoog op het 
verlanglijstje. De gemeente houdt in de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein en 
de infrastructuur rekening met de komst 
van een station. Wanneer NS overgaat tot 
het daadwerkelijk realiseren hiervan is nog 
niet bekend. Rens Jeunink waarschuwt 
voor al te optimistische verwachtingen: 
‘Een station voor Maaspoort komt er zeker 
niet vóór 2011.’ 

Capaciteit Maaspoortweg
De capaciteit van de Maaspoortweg is te 
gering tijdens de spitsuren. Opstoppingen 
ontstaan bij de aansluiting op de A59. 

Inmiddels is duidelijk dat in het voorjaar 
van 2008 de capaciteit van de in- en 
uitvoegstroken zal worden vergroot. De 
verwachting is dat de opstoppingen op de 
Maaspoortweg daardoor aanmerkelijk 
zullen verminderen.

Verminderen van opstoppingen door 
vergroten van de capaciteit van in- en 
uitvoegstroken.

Welzijn, participatie 
en zorg
Wie zichzelf niet zo goed kan redden, 
heeft het moeilijk in Maaspoort. Sociale 
netwerken waarop mensen kunnen 
terugvallen ontbreken. Een drietal nieuwe 
projecten moet daar verandering in 
brengen. 

Ouderen voor Ouderen
Het project Ouderen voor Ouderen is een 
initiatief van Ellen Pauel (raadslid voor de 
SP) en Arie Bijl. ‘De zorg voor ouderen 
staat op de tocht’, aldus Bijl. Doelstelling 
van het project is, dat vitale ouderen de 
oudere ouderen helpen en ondersteunen 
zodat er een sociaal netwerk kan ontstaan. 
Op 5 oktober is een startbijeenkomst 
gepland, waarvoor een aantal zorg- en 
welzijnsinstellingen is uitgenodigd. 

Jong en Oud in Maaspoort
Anja Klimmer van Welzijnsonderneming 
Divers organiseert nog dit najaar een 
startbijeenkomst voor 
vrijwilligersorganisaties die een belangrijke 
rol krijgen in het project Jong en Oud. ‘De 
organisaties zullen worden uitgenodigd 
om actief mee te denken over de invulling 
van het project. Het is daarom nog te 
vroeg om iets concreets over de inhoud 

daarvan te kunnen vertellen’, aldus Anja 
Klimmer. ‘Maar het wordt in ieder geval 
een project voor álle inwoners van 
Maaspoort, waarbij de talenten van 
iedereen worden aangeboord en waarbij 
jongeren en ouderen samenwerken. Door 
samen te werken leggen jongeren en 
ouderen contacten met elkaar. Wij hopen 
dat daardoor ook meer wederzijds begrip 
ontstaat.’ Meer informatie over het project 
is te verkrijgen bij Anja Klimmer van 
Welzijnsonderneming  Divers,  
tel. 073 627 56 78

Bosch’ Stedelijk Weefsel
Een project van multimediadesigner Leidi 
Haaijer en de Stichting Basta! Meldpunt 
voor discriminatie in Noord-Brabant. 
Samen met inwoners van ’s-Hertogenbosch 
wil Haaijer een wandtapijt ontwikkelen: 
het Bosch’ Stedelijk Weefsel. ‘Maar het 
belangrijkste doel van het project is dat 
mensen met elkaar in contact komen’, legt 
ze uit. Om ideeën voor het wandtapijt op 
te doen, nodigt ze enkele inwoners uit 
voor een maaltijd. De gesprekken aan tafel 
leveren haar inspiratie voor het ontwerp. 
‘Uiteindelijk zal dit alles in het Textiellab in 
Tilburg tot het definitieve wandtapijt 
verweven worden. Het wordt echt een 
product van de Bossche bevolking en het is 
daarom ook de bedoeling dat het op een 
prominente plek in de stad komt te 
hangen!’ Wie mee wil werken aan het 
wandtapijt vindt meer informatie over het 
project op www.leidihaaijer.nl/dialogen

Vervuiling
Over het algemeen wordt Maaspoort als 
schoon ervaren, maar hondenpoep levert 
veel irritatie op. De grootste ergernis is 
duidelijk: hondenpoep op 
kinderspeelvelden. Hondenbezitters 
klagen dat er te weinig voorzieningen zijn 
om de hondenpoep op te ruimen en dat 
er te weinig ruimte is om de honden los te 
laten lopen. De uitrenvelden in de parken 
zijn klein, terwijl er wel veel groen is waar 
honden kunnen rennen. ‘De komende 
maanden gaan we daar samen met 
betrokken bewoners mee aan de slag’, 
meldt Rens Jeunink.

In Maaspoort zijn de voorzieningen voor 
jongeren minimaal. Er zijn in het Van 
Zwietenpark twee JOP’s (Jongeren 
Ontmoetings Plaatsen). Jongerenwerker 
Twan Thijssen is samen met de jongeren 
begonnen aan een opknapbeurt van de 
JOP ter hoogte van het benzinestation. 
‘Binnenkort gaan we alles nog verven’, 
vertelt hij. Voor de JOP in de buurt van de 
wijkspeelplaats wordt samen met de 
jongeren nog gezocht naar een nieuwe 
locatie. 

Komst 
Afvalstoffen dienst
Helemaal nieuw op de prioriteitenlijst zijn 
de ontwikkelingen rond de komst van de 
Afvalstoffendienst op Treurenburg. Die 
blijken veel vragen op te roepen bij 
inwoners van Maaspoort. Daarom zal op 
verzoek van de wijktafel over dit 
onderwerp een speciale 
informatiebijeenkomst georganiseerd 
worden. 

Nieuwsbrief 
Wijkgericht Werken

Nog dit najaar valt de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken bij u in de 
brievenbus. Daarin informeren we u onder andere over de projecten die 
binnenkort in Maaspoort van start gaan. Ook willen we de nieuwe leden 
van de wijktafel aan u voorstellen. Benieuwd geworden? Houd dan uw 
brievenbus in de gaten! 

Jongerenwerker Twan Thijssen knapt samen met de jongeren de JOP op.
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