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Openbare Vergadering Wijkraad Maliskamp dinsdag 23 oktober 2018, aanvang 20.00 uur in Ons 
Trefpunt, St. Jozefstraat 1, Rosmalen.  

1. Welkom en korte berichten  
 
Om 20:04 opent de voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de 
sprekers van vandaag. AS licht toe waarom er videoapparatuur aanwezig is. De vergadering zal 
opgenomen worden en ook live gestreamd.  
 
Een andere primeur is dat de eerste beelden van de kapel op de begraafplaats beschikbaar zijn.  
 
AS vermeldt nog dat Rutger Jansen (de wijkmanager) zich heeft afgemeld om persoonlijke 
redenen. Wij hebben vanuit de Wijkraad binnenkort een 1 op 1 gesprek met hem. AS vertelt dat 
de wijkraad dat vaker heeft. We bespreken dan een groot aantal zaken die in de wijk spelen met 
hem. 

 
2. Update herontwikkeling Coudewater 
 

AS geeft aan dat er tijdens de vorige vergadering uitvoerig is gesproken over de herontwikkeling 
van Coudewater. Het is een bijzonder terrein, zowel qua historie, natuur als karakter. Wij 
proberen daar vinger aan de pols te houden. Na de vorige openbare wijkraadvergadering, is er 
snel een verslag gemaakt, opdat de besproken onderwerpen ook zouden worden meegenomen 
door een ontwikkelaar. Wij hebben GGZ (vriendelijk doch dringend) gevraagd om de geluiden 
die tijdens onze wijkraad zijn geuit ook bij ontwikkelaars onder de aandacht te brengen. Na 
aandringen is dat gebeurd. Na de zomer is vervolgens gesproken met Van den Bergh en Conijn. 
Er is op het moment van deze vergadering nog geen keuze gemaakt. Naar zeggen van de GGZ 
zijn er nog steeds 6 partijen in de race. Die voldoen allemaal aan de eisen en kunnen een 
dergelijk grootschalig project aan. Ze kunnen ook de kwaliteit bieden om een zodanig groot 
landgoed te handhaven, aldus GGZ. 
 
Een aantal van die partijen bleken ook in juni tijdens de vorige openbare wijkraad vergadering 
aanwezig te zijn geweest om het gevoel in de wijk te polsen.  
 
Ook is de partijen die in de race zijn gevraagd hoe zij contacten met de wijk en wijkraad willen 
onderhouden. Het is even afwachten hoe daarmee omgegaan zal worden.  
 
De gesprekken duren zeker nog tot einde jaar. Wij hebben 28 november een vervolg afspraak 
om te kijken hoe het erbij staat.  
 
Wij heb kort na vorige vergadering ook nog een brief geschreven, met onze gezichtspunten, 
zorgen en bezwaren. Dat is een meer formele route. Die brief is te vinden op de website van de 
Wijk Maliskamp. 
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AS peilt of vragen over zijn. Hans Krosse neemt het woord “ik weet dat er aantal mensen een 
visie hebben ingediend op het plan om alvast te starten met 25 woningen aan de weg naar 
Coudewater (aan de Golfbaan). Ik ben zelf een van degenen die bezwaren heeft ingediend en 
ook Erna Verstappen. En ook de groep rond mevrouw Van Creij” Krosse vraagt of daar nog een 
reactie vanuit de gemeente op komt. Wij als Wijkraad zullen daar bij gemeente navraag naar 
doen. 
 
Sander Van der Heijden vraagt of de brief die de Wijkraad heeft geschreven gepubliceerd is. Dat 
is inderdaad het geval: het verslag en de brief zijn beide te vinden op de site van Wijk 
Maliskamp: de brief via de nieuwsberichten en het verslag onder de verslagen van de openbare 
wijkraadvergaderingen (verslag 26 juni 2018). 
 
Coudewater is voor de Wijkraad een onderwerp dat zij nauw zal blijven volgen. 

 
Ook Fons Prinsen, Wilma van Creij en Peter van [Gerven] (Molenhoek) zijn aanwezig. Zij hebben 
een actiegroep opgericht van personen die zich zorgen maken om de ontwikkelingen rondom 
Coudewater en deze ook kritisch willen volgen. Zij maken geen deel uit van de Wijkraad. In 
genoemde werkgroep zitten ook mensen van buiten de wijk. Fons Prinsen licht toe dat het doel 
van de actiegroep is er voor te (trachten te) zorgen dat bij bouw op Coudewater zoveel mogelijk 
bij het karakter en omvang van Coudewater wordt aangesloten. Ook deze actiegroep is niet 
tegen bouw als zodanig. Zij vindt de structuurvisie ok en ook dat die goed is geweest wat 
inspraak betreft. Maar de zorgen van deze werkgroep liggen (net als die van de Wijkraad) op het 
vlak dat er in de biedingsprocedure andere uitgangspunten worden gehanteerd, althans de 
uitgangspunten van de structuurvisie zodanig worden opgerekt dat ze aan die visie geen recht 
meer doen. 
 
Aangegeven wordt dat voor de golfbaan het project naar voren is gehaald. De 
inspraakprocedure is daar al verlopen. De actiefgroep heeft bezwaar gemaakt en inspraak 
gevoerd. Ook heeft ze de GGZ een brief gestuurd. Ook hebben ze informatiefilmpje over 
Coudewater gedeeld. 
 
De actiefgroep heeft wat moeite met de contacten met GGZ. Zij gaat er vanuit dat het een veel 
complexer zaak is dan GGZ wil doen geloven en dan dat de omgeving weet. Men beseft niet dat 
er 400 huizen komen met circa 1000 bewoners. In verschillende lagen. Op een aantal punten 
komen zaken uit de structuurvisie niet uitgewerkt in de procedure terug. Er wordt ook niets 
gezegd over het verkeer. Het verkeer zal deels over de Berlicumse weg gaan, maar het meeste 
verkeer gaat over de Peter de Gorterstraat en Milla de Kampenstraat. Dus via onze wijk. Het 
kruispunt wordt dus zwaar belast, als men naar de A59 wil. Er staat in de brochure helemaal 
niets over zorgfuncties, innovaties, scholen of verkeer. Het is echt een zeer ouderwetse 
brochure. De actiegroep roept juristen, website bouwers en (stede)bouwkundigen op om zich 
aan te sluiten. Iedereen moet wakker worden. Want het maakt de werkgroep angstig, dat dit 
gebeurt zonder dat er serieus bezwaar wordt gemaakt vanuit de omgeving en zonder dat de 
gemeente er bovenop lijkt te zitten. 
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Er ontstaat een korte discussie over de vraag of Erna Verstappen en de mensen om haar heen 
die ook bezwaren hebben gemaakt tegen de plannen op Coudewater en ook deel uitmaken van 
actiegroep van Prinsen c.s. Volgens Prinsen is dat niet zo, onder andere omdat de visies te ver 
uit elkaar liggen. Er is wel contact geweest tussen de actiegroep van Prinsen en de groep 
rondom Verstappen. 
 
Erna Verstappen wil wel enige bebouwing. Maar haar actiegroep is nog kritischer op omvang va 
de plannen en aantasting van Coudewater Verstappen geeft aan dat in ieder geval iedereen die 
het landgoed in welke vorm dan ook het in stand wil houden zich bij haar kan melden: 
LandgoedCoudewater@ziggo.nl 
 
Ze benadrukt ook nog dat de visie van haar actiegroep volgens haar wel aansluit bij de ideeën 
van de actiegroep van Prinsen c.s. Zij herkennen veel kritiekpunten uit de brief, aldus Erna.  
 
Krosse vraagt de Wijkraad of zij verschillende partijen bij elkaar kan brengen en houden, 
bijvoorbeeld door informatiedeling op de site e.d. In het verleden heeft dat goed gewerkt, aldus 
Krosse. 
 
Lambert van Griensven van PVV Den Bosch, aanwezig in de zaal merkt op dat als ze daar huizen 
neer gaan zetten er daarop wellicht zonnepanelen komen, waardoor er gekapt moet gaan 
worden. Hij vraagt of daarover is nagedacht.  
 
AS geeft aan dat hij net hoort zeggen dat over dit soort zaken weinig in de brochure staat. Dus 
dat dit zeker ook een punt is dat aandacht behoeft. 
 
Paul van Helvoirt brengt in dat ook contact met Berlicum en Sint Michielgestel erg belangrijk is, 
alsook contact met andere wijken over dit plan. 
 
AS sluit daarmee dit onderwerp af. 

 
3. Buro3o in de wijk (voormalig klooster) 

 
AS vertelt kort iets over Buro3O. Ze zijn vandaag niet aanwezig. Ze zijn waarschijnlijk aan het 
bijkomen de verhuizing. Dat is zeer snel en effectief gegaan. In een paar maanden tijd hebben zij 
het gebouw klaar weten te maken voor bewoning. Daardoor heeft het klooster nauwelijks 
leegstand gehad.  
 
Als Wijkraad hebben wij op 9 oktober rondleiding gehad. Die was heel leuk en interessant. De 
leden van de Wijkraad waren daarvan echt onder de indruk. Zij konden zien dat het echt klopt 
wat betreft bestemming. Ruimtes zijn gecreëerd voor jongeren die daar langere tijd in huis 
verblijven, maar ook voor dagbesteding. Het gebouw is ontzettend opgefrist en opgehipt.  
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 Gekeken wordt of het mogelijk is om voor de kerst een keer een openhuis voor de hele wijk 
te houden. Dat geldt dan overigens natuurlijk niet voor het hele pand. Want er is ook een echt privé-
gedeelte, wat er nu juist is voor jongeren die moeilijk met veel drukte om kunnen gaan. Maar er zijn 
ook meer openbare ruimtes, die tijdens een openhuis wel kunnen worden bekeken.  
 
Er zijn ook concrete plannen voor een theetuin c.a. Ook zijn er ideeën om jongeren bijvoorbeeld ook 
mee te laten werken bij het dierenparkje.  
 
Als er datum voor het openhuis, laten we dat zo snel mogelijk weten.  
 
4. Presentatie nieuwe kapel op de begraafplaats  

 
AS geeft aan dat Cees Free, de voorzitter van de werkgroep die zich heeft beziggehouden met de 
kapel op de begraafplaats helaas ziek is vandaag. Hij zou het proces rond de kapel vandaag kort 
toelichten. Er is een werkgroep geweest die zich met de voorbereidingen heeft bezig gehouden. Ook 
was er een klankboord groep. Paul Sloven, architect, is onderdeel van de werkgroep en heeft 
tekeningen gemaakt. Hij licht het ontwerp aan de hand van een presentatie toe.  
 
Het schetsontwerp (zie site Wijk Maliskamp) is inmiddels voorgelegd en goed bevonden door de 
parochie. De werkgroep, klankbordgroep en bisdom waren ook enthousiast.  
 
De kapel zal komen op de plek waar nu het werkschuurtje staat. Dat gaat dan gesloopt worden. Het 
is de bedoeling dat het kappelletje de hoogte in kan.   
 
De heer Krosse vraagt zich af waar het gereedschap dan blijft. Vanuit de werkgroep wordt 
geantwoord dat men dat nog niet weet, maar dat hier zeker een oplossing voor komt. 
 
Corrie Smulders wil graag weten hoe hoog de kapel wordt. Paul Sloven antwoordt dat de kapel 
ongeveer 4 meter hoog zal worden. De kapel krijgt een open karakter. Het zal er niet binnen 
regenen, want de kapel zal staan op noordwest.  
 
Sander Van der Heijden wil weten hoe er rekening wordt gehouden met vandalisme is. Is daar een 
voorziening voor? Sloven geeft aan dat er wel een hekwerk komt om de kunst te beschermen, maar 
dat het verder een tamelijk open structuur wordt. 
 
Sander van der Heijden wil weten hoe er met het groen omgegaan zal worden, nu er kennelijk wat 
groen weggehaald wordt. Toegezegd wordt dan zuinig met het groen omgegaan zal worden. 
 
Corrie Smulders vraagt of er verlichting binnen zal zijn. Paul Sloven antwoordt dat men dat nog niet 
weet. Men is daar nog mee bezig. 
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Paul Sloven legt ook nog uit dat de graven rondom de kapel niet verplaatst zullen worden. Het 
mooiste zou natuurlijk zijn als ze geïntegreerd zouden kunnen worden. Maar de vraag is of daar 
budget voor is. Anders moeten men er omheen lopen. 
 
De reacties uit de zaal zijn positief. Men ziet er naar uit dat de kapel er zal zijn.  
 
AS geeft aan dat men dus heel ver is. Maar dat nog wel een laatste slag gemaakt moet worden. Als 
iemand nog mensen kent die weet hoe je relatief goedkoop bijvoorbeeld een nieuwe plaats voor het 
gereedschap kunt vinden of aanleggen, dan verneemt de werkgroep dat graag.  
 
 
5. Energietransitie in Maliskamp 
 
AS geeft aan dat de Wijkraad in contact is gekomen met Peter Riemslag Baas en Hessel Abbink 
Spaink. Met hen wil de Wijkraad aftasten of we niet gezamenlijk dingen op het gebied van 
Energrietransitie kunnen doen. Kunnen wij bijvoorbeeld misschien een voorbeeldwijk in de Den 
Bosch worden als duurzame wijk. 
 
Peter en Hessel geven een presentatie. Zie voor de presentatie de site van Wijk Maliskamp. 
 
Peter illustreert aan de hand van voorbeelden van zijn eigen huis (spouwmuur isolatie, 
zonnepanelen, verwarmingsketel) dat hij met een investering van ongeveer 11.000 euro nu al 16% 
energie bespaart.  
 
Hessel neemt vervolgens het stokje over. Hij laat aan de hand van cijfers zien waarom samenwerken 
zo belangrijk is. 
 
In heel Nederland hebben gemeente de opdracht gekregen om op wijkniveau energietransitie-
plannen op te stellen. De gemeente Den Bosch wil eind 2019 met plannen komen. Dan is het beter 
om als wijk zelf betrokken te zijn.  
 
De basisgedachte is simpel volgens Hessel: in Slochteren beeft het en Nederland is gedwongen om 
steeds meer aardgas te importeren. De prijs zal in de komende jaren stijgen. Daarnaast is 
terugdringing van het gasverbruik nodig vanwege het CO2probleem. In het verlengde daarvan is de 
vraag hoe wij deze wijk gasloos/gasarm en energiezuinig kunnen maken.  
 
Paul Sloven vraagt vanuit de zaal waarom de warmtepomp door Hessel niet benoemd wordt? Deze is 
volgens Paul Sloven heel belangrijk om het energieprobleem aan te pakken. Hessel antwoordt dat de 
warmtepomp nog niet nadrukkelijk in de presentatie is opgenomen omdat de techniek nog (te) sterk 
in ontwikkeling is.  
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Wat volgens Hessel en Peter belangrijk is, is dat we er samen over speken en ervaringen uit wisselen. 
De warmtepomp is in dat verband eigenlijk heel illustratief, aldus Hessel. Bij hem was zo’n pomp 
bijna niet mogelijk. Want je kunt je cv niet meer gebruiken. Er moet vloerverwarming in. Dat wil 
zeggen dat de vloer eruit moet en nieuw parket erin. Het is goed om dergelijke kennis met elkaar te 
delen, zodat mensen weten waar ze rekening mee moeten houden en hoe zaken werken. 
 
Vraag Brigitte van Riel wil graag weten of Hessel en Peter ook iets doen met EC073. Brigitte is daar in 
het verleden bij betrokken geweest. Hessel licht toe dat hij EC073 goed kent en weet aan dat de 
coöperatie momenteel in moeilijk vaarwater zit. Volgens Hessel is een van de lessen die uit EC 073 
getrokken kan worden dat je moet focussen op wat je wilt bereiken. Het moet niet alle kanten uit 
gaan.  
 
Ignas Schretlen vertelt dat hij gebruik heeft gemaakt van de gemeentelijke energiescan. De 
uitkomsten daarvan waren teleurstellend. Omdat zijn huis ouder was dan een halve eeuw. Een 
heleboel dingen konden daarom niet. Dus het is wel bezint, eer ge begint. Hessel geeft aan dat dit 
ook past in lijn van zijn betoog: dat de uitkomsten teleurstellend kunnen zijn wil niet zeggen dat het 
niet zinvol is om een dergelijke scan te laten doen. En dat het ook zinvol is met elkaar te delen dat de 
uitkomsten bij oudere huizen dus vaak wat tegenvallen. Hessel hoopt niettemin dat er veel 
intekeningen zijn.  
 
Hessel sluit af met de opmerking dat de energietransitie zowel op nationaal als op lokaal niveau een 
een belangrijk onderwerp is. Het is daarom zinvol om er binnen de wijk ruime aandacht aan te 
besteden.  
 
AS zegt Hessel en Peter veel dank. 
 

 
6. Informatie Wijkbelangen 
 
Sander van der Heijden licht toe waar Wijkbelangen de afgelopen tijd mee bezig is geweest. Er is veel 
werk verzet. Tientallen mensen uit de wijk samen gewerkt, onder meer om het dierenparkje klaar te 
krijgen. Dat dierenparkje is overigens ook heel duurzaam met bijvoorbeeld een organisch dak. Sander 
zegt alle mensen en organisaties die geholpen hebben dit mogelijk te maken nogmaals hartelijk dank.  
 
Sinds 13 september is de grond van het dierenparkje ook van de stichting Wijkbelangen. Dus als wij 
daar met zijn allen de schouders onder blijven zetten, blijft het tot in de eeuwigheid van ons.  
 
Verder wijst Sander er nog op dat het volgende week woensdag Halloween is. Als u leuk vindt om 
mee te doen, laat het dan blijken bij de voordeur. In ieder geval zijn er steeds meer kinderen die het 
leuk vinden. Vind u het niets. Houdt u de deur gewoon dicht.  
 
7. W.v.t.t.k. en rondvraag 
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Hans Krosse heeft een aantal mededelingen met betrekking tot de VBB. Na 18 jaar kan vastgesteld 
worden dat het gebied rond de kerk een groene zone blijft. En dat was het doel. Gedurende de 
afgelopen 7 a 8 jaar heeft de VBB samen met Wijkraad en Wijkbelangen veel bereikt. VBB denkt dat 
het goed is om met de nieuwe 96 leden (Eikenburg) samen te bezien hoe we dat nu verder gaan 
doen. Misschien is het goed om nog de vinger aan de pols te houden. Maar het in de lucht houden 
van de VBB kost ook veel tijd en energie. Het idee was om de werkzaamheden over te dragen aan de 
Wijkraad. Maar de vraag is of dat kan, ook juridisch gezien omdat het een verenigingsstructuur 
betreft. VBB gaat dat bekijken. Ze gaat ook verantwoording afleggen over de gemaakte kosten de 
afgelopen jaren (niet heel veel, maar wel kosten gemaakt voor website e.d.). Hans Krosse zal te zijner 
tijd nog terugkomen op deze punten. 
 
AS vraat aandacht voor vacatures in ons bestuur. Brigitte van Riel is naar Tilburg verhuisd. Dus we 
zoeken nog iemand om die rol op zicht te nemen. Verder kunnen we nog een extra lid gebruiken en 
zullen er op niet al te langen termijn ook weer plaatsen te vervullen zijn. Neem dus vooral contact 
met ons op. We hopen een of twee nieuwe leden te mogen verwelkomen... 
 
Marijn van Agt licht kort toe dat hij Ignas Schretlen helpt met het regelen van financiering voor een 
magazine over historie van Maliskamp. Er is een verzoek neergelegd bij BAG om dit risicodragend te 
financieren. We hopen dan dat u dat allen koopt. Het komt er hopelijk op hele korte termijn aan. AS 
concludeert dat we dus positief gestemd zijn.  
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er nieuwe AED apparaten zijn. De vraag is of bekend is hoe het 
werkt met de AED-apparaten en cursussen over hoe die te gebruiken. – AS geeft aan dat hij daar een 
email over heeft gekregen en zegt toe daarop terug te komen.   
AS merkt tot slot nog op dat de eerste bewoners van de Eikenburg eind van het jaar worden 
verwacht. Bekeken zal worden hoe hen welkom te heten.  
 
8. Tijd voor ontmoeting 
  
0m 22:10 sluit de voorzitter de vergadering en is het tijd voor een drankje. 
 

PvdZ  


