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26 DEN BOSCH

H
et parkeerterrein
rond De Gruyter
Fabriek wordt
vernieuwd. En
omdat dit hard

nodig was, gaat ook dit natuur-
lijk met grof geweld. Bulderen-
de bulldozers, vrachtwagens
met bergen stenen en hopen
zand. Struiken zijn kansloos
tegen meedogenloze kranen en
bomen worden gerooid. Zon-
der ook maar ergens naar om
te kijken. En dat is ook op het
terrein van de voormalig krui-
denier een probleem. De voort-
varendheid waarmee een weg
wordt aangelegd, woningen
worden verbouwd of aan
groenonderhoud wordt
gedaan, is in veel gevallen te

groot. Er wordt niet meer of
minder gekeken op een takje,
boompje of beestje. Bij De
Gruyter zijn inmiddels vier
bomen gerooid zonder kap-
vergunning. Ach, je mist wel
eens iets. Toch?
Niet dat ik nu plots meer inte-
resse in de natuur vertoon,
maar ik verbaas me wel altijd
over de ongelukjes die her en
der gebeuren. De aanvraag
voor een vergunning om de
bomen te kappen, was nog bij
de gemeente in behandeling,
maar de grove bijl was maar
alvast ter hand genomen. Na-
tuurlijk weten de beulen dat
ze moeten wachten, maar ook
bij dit werk kost tijd geld.
De eerste reactie van de verant-
woordelijk wethouder Van Ol-
den was vooral vergoeilijkend.
Er worden maar liefst 29 nieu-
we bomen geplaatst. Daar gaat
het niet om, meneer de wet-
houder. De tweede reactie van
Van Olden werkt op de lach-
spieren. De gemeente gaat

kijken of tegen de eigenaar van
het terrein (de Bossche Investe-
ringsmaatschappij) opgetreden
kan worden. Maar daar horen
we natuurlijk niets meer over.
Bovendien is de gemeente
grootaandeelhouder van de
BIM, dus waarom zou je jezelf
een sanctie opleggen?

De orchidee blijkt een bloem
te zijn die je niet mag schoffe-
len. Nee, dat wist ik niet. Maar
is mij ook maar verteld. Waar-
om? Omdat op de Parklaan een
aannemer zo rigoureus te werk
ging dat hij daar orchideeën
schoffelde. Kan gebeuren, zou
je denken. Wakkere geesten
waarschuwden toch maar de
afdeling beheer van de gemeen-
te. Na excuses en de belofte
van de aannemer dat het niet
opnieuw zou gebeuren, leek de
kous af.
Niet dus. Nog geen week later
worden op de Parklaan op-
nieuw orchideeën geschoffeld.
Wie houdt wie hier voor de
gek? Ook de verantwoordelijke
projectleider wijkbeheer heeft
inmiddels laten weten dat
dit niet zonder gevolgen zal
blijven. Dat heeft hij natuurlijk
van wethouder Van Olden
geleerd. Naar buiten toe ferme
taal spreken, doet het altijd
goed.
Nog eentje dan, ter herinne-
ring. Want of er nu een vergun-
ning is afgegeven of niet. De
monumentale bomen in de
Casinotuin, Hekellaan en Pette-
laarseweg moesten wijken
voor het in aanbouw zijnde
pakpaleis voor meer dan
duizend auto’s. Ook hier is het
zoethoudertje dat er nieuwe
bomen voor in de plaats
komen. Ammehoela, zelden
zo’n onzin gehoord.
Als een plant, boom of diertje
wordt bedreigd, zou het in
ieder geval van fatsoen getui-
gen om de regels te volgen en
de procedures af te wachten.
In veel gevallen is botweg
handelen niet meer te herstel-
len. En dat weten die aan-
nemers maar al te goed.

Reacties? Jos.vdVen@bd.nl

door Marc Brink

DEN BOSCH – De Bossche politie-
chef Gé Bouwhuis omschreef
Youssef Noudri (33) twee jaar gele-
den als ‘de parel van de Hamba-
ken’. De ‘parel’ heeft sinds kort
extra glans gekregen. Dankzij fi-
nanciële steun van de gemeente
gaat hij in september aan de slag
als een speciale opbouwwerker.
„Het liefst zou ik iedere dag in de
Hambaken willen werken”, dat
zei Noudri twee jaar geleden in
het Brabants Dagblad. Die kans
krijgt hij nu volop. „Op het ogen-

blik ben ik twaalf uur in de gym
om kickboksles te geven. Vanaf
september ben ik iedere week 38
uur aan de slag”, zegt Noudri.
Net als de afgelopen jaren wil hij
meer doen dan jong en oud(er)
kickboksles geven. Dankzij ge-
meentelijke subsidie konden jon-
ge buurtbewoners twee jaar aan
het Wielsem terecht in een huur-
woning van woningcorporatie Za-
yaz. Daar verzorgde een HBO-sta-
giaire huiswerkbegeleiding. Door
gebrek aan geld stopte deze aan-
pak. Maar Noudri wil deze hulp
met steun van anderen nieuw le-
ven inblazen. Vooral omdat bete-
re schoolprestaties kunnen leiden
tot maatschappelijk succes. Noud-
ri: „Net als in andere wijken heeft
een aantal jongeren in de Hamba-
ken een beperkt blikveld. Ze rich-
ten zich op verkeerde voorbeel-
den en staan er niet bij stil dat die
weg tot niks leidt. Ik zou die jon-
geren mee willen nemen naar
mensen die vertellen wat zij heb-
ben moeten doen om succes te
hebben. Ik wil dat jongeren luiste-
ren naar het verhaal hoe je op de
juiste manier aan een mooie baan
en misschien een mooie auto
kunt komen. Op die manier wil
ik de wijk sterker maken.”
Noudri wil deze praktische aan-
pak vooral toepassen op ‘tiental-
len jonge criminelen of die daar
tegenaan zitten’. „Ze moeten be-

seffen dat bepaald gedrag niet nor-
maal is. Ik wil ze motiveren voor
betere dingen.”
Noudri weet dat een aantal men-
sen met scheve ogen kijkt naar
het geld dat de gemeente in de
Hambaken heeft geïnvesteerd.
Noudri is ook kritisch: „Er is geld
over de balk gegooid. In deze wijk
zijn opbouwwerkers actief ge-
weest die door lang niet alle jon-
geren serieus werden genomen.
Zij lieten zich vanalles wijsma-
ken. Sommige jongeren zijn net
hyena’s. Als ik merk dat iemand
spijbelt of steelt dan maak ik er
werk van. Ze accepteren van mij
dat ik daar ook hun ouders over
informeer. Ik kan veel maken bij
de jongeren. Wij krijgen veel
meer te horen dan de gemiddelde
opbouwwerker. Ik ben blij dat ik
dat kan doen met Yassin Settout
van Divers en Leon Pijnenburg
die als jeugdregisseur voor Zayaz
goede resultaten heeft geboekt.”
Volgens Noudri is de kickboks-

door Wouter ter Haar

ROSMALEN – Bouwconcern Heij-
mans in Rosmalen blijft Bouw-
end Nederland toch trouw. Dat
bevestigt Heijmans-woordvoer-
ster Lonneke Wijnhoven desge-
vraagd. Volgens haar heeft de lei-
ding van het bouwconcern ‘ver-
trouwen’ in de vernieuwingen
die de laatste maanden zijn door-
gevoerd bij Bouwend Nederland.
Ook VolkerWessels heeft alsnog
besloten lid te blijven.
Heijmans, VolkerWessels en een
aantal andere grote nationale bou-
wers, zetten vorig jaar de organisa-
tie Bouwend Nederland onder

druk met hun kritiek. Zo hadden
zij liever een ondernemer als voor-
zitter gezien, in plaats van
CDA-coryfee Maxime Verhagen.
Ook toonden zij zich ontevreden
over de crisis-aanpak van de
branchevereniging. Met name He-
ijmans verlangde meer oog voor
ondernemerschap en hogere snel-
heid van handelen. Heijmans had

het lidmaatschap per 1 januari
2015 opgezegd, maar draaide deze
beslissing recentelijk terug.
Volgens woordvoerder Pim Nus-
selder heeft Bouwend Nederland
de afgelopen maanden een ver-
nieuwing doorgemaakt. „We heb-
ben goed geluisterd naar onze le-
den en een nieuwe koers ingezet.
Onder andere op het vlak van le-
denvertegenwoordiging in het be-
stuur en inzet bij cao-besprekin-
gen. Ook we houden meer reke-
ning met wensen van onze leden.
Dat heeft vertrouwen gegeven.”
Bij Bouwend Nederland zijn 4300
bedrijven aangesloten, zo’n 70 pro-
cent van de totale bouwbranche.

bd.nl/regiodenbosch

bd.nl/verdieptspoor

COLUMN

Botte bijl

Heijmans heeft ‘vertrou-
wen’ in de vernieuwingen
die zijn doorgevoerd
bij Bouwend Nederland

● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

Er worden nieuwe
bomen geplaatst.
Daar gaat het niet
om, meneer de
wethouder

Een verdiepte ligging van het
spoor in Vught moet zorgen voor
minder overlast. Het BD volgt de
ontwikkelingen. Bekijk het dossier
met nieuws en achtergronden.

Jos van de Ven

Dossier verdiept spoor

bd.nl/walesbedankt

Wales bedankt

De gemeente schenkt
Hambaken Gym 120.000 euro.
Wat gaat daarmee gebeuren?

�

Verslaggever Domien van der
Meijden is in Wales om samen met
Bosschenaren stil te staan bij de
bevrijding van Den Bosch 70 jaar
geleden. Volg zijn reis online.

� Youssef Noudri geeft al 10 jaar

Jeugd in
Hambaken
motiveren

HAMBAKEN

� Mieke van der Sanden
foto Marc Brink

Heijmans blijft brancheorganisatie
Bouwend Nederland toch trouw

Den Bosch bedankt Wales
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De politie heeft de identiteit
vastgesteld van de dode
man die op 22 juni werd aan-
getroffen in een uitgebrande
auto bij de Pettelaar in
Sint-Michielsgestel. Het gaat
om een 49-jarige man uit de
gemeente Neder-Betuwe
(Gelderland). De politie
heeft de afgelopen dagen
vijf tips gekregen in deze
zaak. Maandag in Bureau
Brabant aandacht hiervoor.

Op de Bossche locatie van
de kunstacademie AKV/ St.
Joost aan de Onderwijsbou-
levard is van vandaag tot en
met woensdag 2 juli de eind-
expositie te bezichtigen van
bacheloropleiding.
De expositie is gratis toegan-
kelijk en op bovengenoem-
de dagen aan de onderwijs-
boulevard te bezichtigen
van 11.00 - 17.00 uur.

Esther de Ruiter uit Den
Bosch is tijdens de ledenver-
gadering van GroenLinks
naar plaats 2 gestegen op de
kandidatenlijst. De adviseur
bij de gemeente Zaltbom-
mel stond op de voorlopige
lijst op 5. Studente Carmen
Wijnen maakte de omge-
keerde beweging, zij daalde
van 2 naar 5. Ufuk Kahya
werd met ruime meerder-
heid gekozen als lijsttrekker.

Eindexamenexpo
AKV/St.Joost

De Ruiter stijgt naar
plaats 2 GroenLinks

door Marc Brink

DEN BOSCH – „We hebben er lang
op aangedrongen en zijn blij dat
de gemeente ons nu het vertrou-
wen geeft dat wij het geld goed
besteden.” Dat zegt Harold Drost,
ad-interim voorzitter van de vere-
niging Hambaken Gym, over de
onlangs door de gemeente toege-
zegde financiële ondersteuning
van 120.000 euro.
Drost vormt met zes anderen het
bestuur van de vereniging en be-
nadrukt het belang van de bijdra-
ge. „Dit is een waardering van het
fenomeen burgerinitiatief. Er zijn
de afgelopen jaren flinke bedra-
gen geïnvesteerd in de Hamba-
ken. Lang niet alles is gelukt. Wel-
zijnsinstelling Divers was nauw
betrokken bij de inrichting van
een kapsalon en fietsenreparatie-
plaats. Er was geen belangstelling
voor. Je mag best iets proberen.
Maar je moet dit soort dingen
niet over de hoofden van de
buurtbewoners doen.”
Het grootste gedeelte van het geld
gaat naar activiteiten van Youssef
Noudri. Hij begon tien jaar gele-
den met kicboksles geven in Ham-
baken Gym in de Brede Bossche
School (BBS). Droste is onder de
indruk van Noudri. „Hij heeft een
haarfijn gevoel voor sociale con-
tacten vooral in de Marokkaanse
gemeenschap. Hij heeft veel ge-
zag afgedwongen vanwege zijn ta-
lent als kickbokser.Wij hebben er
al lange tijd bij de gemeente op
aangedrongen om Youssef een
sleutelrol te geven. Toenmalig
wethouder Ruud Schouten zag
dat ook zitten. Toen hij voortijdig
stopte als wethouder stagneerde
de voortgang. Zijn opvolger
Jeroen Weyers was ook overtuigd
van het belang. Het kostte helaas
veel tijd. Maar uiteindelijk zijn
we toch erg blij met de investe-
ring. Normaal gesproken zou het
gaan om steun voor een jaar.
Maar de gemeente heeft besloten
om die termijn met een half jaar
te verlengen. Dat geeft meer ze-
kerheid.”

school het middel om vooral met
jongeren contact te krijgen. Mieke
van der Sanden, sinds enkele ja-
ren adviseur van de vereniging
Hambaken Gym, is vol lof over
zijn aanpak. Van der Sanden: „Ik
had allerlei vooroordelen toen ik
jaren geleden ging kijken bij een
kickboksles van Youssef. Eén keer
klappen in zijn handen was ge-
noeg om iedereen bij het begin
van de les stil te krijgen. Een jon-
gen die twee minuten te laat was,
werd weggestuurd en mocht een
week later pas terug komen.”
Van der Sanden heeft in 2012 haar
masteropleiding management en
innovatie voltooid met een onder-
zoek naar de ‘burgerkracht’ in de
Hambaken. Een deel van de
120.000 euro die door de gemeen-
te beschikbaar is gesteld, wordt
juist besteed aan de ‘burger-
kracht’. Van der Sanden: „De ge-
meente heeft het lef om buiten
de gebruikelijke kaders te denken
De gemeente wil dat de Hamba-

ken Gym een vereniging wordt
met jongere bestuursleden, trai-
ners en begeleiders uit de wijk.
Dat is precies wat het bestuur al
een hele tijd heeft aangegeven en
ik ook adviseer. Voor en door jon-
geren die wordt geleerd hoe je
moet vergaderen. Je moet voorko-

men dat projecten over de hoof-
den van de bewoners heengaan
en dus onvoldoende resultaat heb-
ben. Ik heb gezien dat soms tien
verschillende hulpverleners zich
bezighielden met één gezin. Vol-
gens mij is dat niet de juiste ma-
nier.”

DEN BOSCH - Kunstinitiatief Secret-
Artwork houdt zondag een expo-
sitie in de Gruyter Fabriek in Den
Bosch. Het project, een samenwer-
king tussen stichting Arcades en
beeldende kunstenaars, dient om
onbekende en beginnende kunste-
naars een kans te geven hun werk
te verkopen nu het door bezuini-
gingen steeds moeilijker wordt
naam te maken.
Op de website van het project
kunnen bezoekers voor 60 euro
een kunstwerk kopen. Of het van
een bekende of onbekende kun-
stenaar is horen ze later. Tijdens
de expositie in de Guyter Fabriek
kunnen kopers het door hun
kunstwerk ophalen.

Bewoners van het woonwa-
gencentrum aan de Deuter-
sestraat in Den Bosch heb-
ben een deel van de spullen
die vorig jaar in beslag zijn
genomen bij een inval, weer
teruggekregen. Het gaat on-
der meer om televisies, meu-
bels en huishoudelijke beno-
digdheden. Met een verhuis-
wagen zijn de spullen op 26
juni afgeleverd bij de eigena-
ren.

Deel spullen terug
in Deutersestraat

Identiteit lijk in
auto vastgesteld

� Hambaken Gym is gevestigd in
een gymzaal boven de Brede
Bossche School in de Hambaken.

� Youssef Noudri is daar tien jaar ge-
leden begonnen met het geven
van kickbokslessen. Op het ogen-
blik traint hij zo’n zeventig perso-
nen onder wie vijftig kinderen.

� Volgens Noudri is zo’n 60 procent
van degenen aan wie hij lesgeeft
afkomstig uit de Hambaken.

� De Bosschenaar is op 1 mei 1981
geboren in El Jedida (Marokko).
Toen hij drie maanden oud was,

verhuisde hij met zijn ouders naar
de Hambaken.

� Noudri is trainer en bestuurslid
van vechtsportschool Hambaken
Gym waar hij ook actief was als
voorzitter. Hij gaat in september
aan de slag als bijzonder opbouw-
werker. Hij is nu werkzaam als
planner/inkoper bij Koninklijke
Euroma (producent van onder
meer soepen) in Schijndel.

� Vughtenaar Harold Drost is ruim
twee jaar ad-interimvoorzitter van
de vereniging.

Kunst kopen op
de gok bij project
SecretArtwork

kickbokslessen in Hambaken Gym. Op het ogenblik traint hij zo’n zeventig personen. foto Marc Bolsius
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Voorzitter:
‘Er is lang
om geld
gevraagd’

www.woonboulevardoss.com

Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN!

               Kijk ook op www.victorboeren.nl
Leijsenhoek 34, Oosterhout, 0162-454438, eigen parkeerterrein

Showweekend
Zaterdag van 10 tot 17 uur & Zondag van 12 tot 17 uur

OPEN
ELKE ZONDAG

UDEN www.vandonzel.nl

Volg het nieuws in Den Bosch en omgeving
via twitter.com/bddenbosch

HAMBAKEN GYM
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