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26 DEN BOSCH

door Domien van der Meijden

DEN BOSCH – GroenLinks in Den
Bosch wil dat de gemeente na-
drukkelijk aan de bel trekt in Den
Haag over de toekomstige groei
van goederentreinen door de
stad. Nieuwe inzichten die het ac-
tiecomité ‘Goederentreinen, nee!’
op tafel heeft gelegd, nopen daar-
toe, vindt René Vonk van Groen-
Links. Het comité vertegenwoor-
digt zeker 3.000 gezinnen in de
stad. Na de aanleg van de ‘bocht
bij Meteren’ en het verdiept spoor
bij Vught komen er per etmaal
veel treinen bij. De groei zal toe-
nemen van ongeveer 16 tot 18 per

etmaal naar 29 tot maximaal 86.
„Dat betekent heel veel overlast
voor het woongenot van bewo-
ners met trillingen en lawaai. Ter-
wijl uit onderzoek blijkt dat
straks vooral veel schroot, kolen
en erts vervoerd gaat worden met
die extra treinen. Vervoer dat ook
gemakkelijk per schip kan”, zegt
Vonk in een brief aan de commis-

sie ruimtelijke ontwikkeling en
beheer.
Vonk is er dan ook voorstander
van als Den Bosch een wat stevi-
ger geluid laat horen. „Dat kan bij-
voorbeeld als het ontwerp tracébe-
sluit en de milieu-effectrappor-
tage voor Programma Hoogfre-
quent Spoorvervoer Boxtel - Me-
teren naar buiten komen. In be-
zwaarschriften kan Den Bosch
helder maken dat er meer over
het water vervoerd moet worden
en dat Den Bosch vreest voor de
aantasting van het woongenot
van haar inwoners.”
De brief wordt vanavond in de
commissie besproken.

door Domien van der Meijden

DEN BOSCH – Wijkraad West in Den
Bosch (Kruiskamp en Schutskamp)
is net als volkstuinvereniging De
Honderd Morgen tegen de komst
van een nieuw transferium op de
plek van de voormalige gemeente-
kwekerij aan de Deutersestraat.
Tot voor kort liet alleen de volks-
tuinvereniging haar stem hierover
horen, maar vanavond in de com-
missie ruimtelijke ontwikkeling
en beheer laat ook wijkraad West
dit geluid horen.

„Wij willen dat de gemeente naar
de parkeerdruk kijkt in de hele
wijk Schutskamp en Kruiskamp”,
zegt wijkraadvoorzitter Hans
Kieft over het nieuwe transfe-
rium. „Dan ligt het voor de hand
dat je daarbij ook de beste plek
voor een nieuw transferium ter
discussie stelt. En wij vinden De
Honderd Morgen niet de beste lo-
catie.”
Op de vraag ‘waar dan wel?’ rea-
geert Kieft stellig: „De lijn naar de
binnenstad moet vanaf een trans-
ferium niet te lang zijn. Vandaar
dat wij wel wat zien in de locatie
van de Michelin bij de busremise
aan de Oude Vlijmenseweg.”
Bossche Groenen noemde on-
langs ook het braakliggende ter-
rein aan de Rietvelden bij Essent
als geschikte plek. Volgens Judith

Hendrickx zou je op die plek ook
met watertaxi’s naar de binnen-
stad kunnen. „Dat geeft een extra
dimensie aan het transferiumver-
voer.”
Kieft hamert erop dat Den Bosch,
nu het nieuwe college van burge-
meester en wethouders is aange-
treden, niet sec naar de toekomst
van het transferium West kijkt,
maar het parkeren in een groter
verband bekijkt voor de Schuts-
kamp en Kruiskamp. „Er spelen
legio problemen die allemaal met
parkeerdruk te maken hebben.
Als je op locatie a een maatregel
neemt, heeft locatie b daar weer
last van. Dus moet je een breder
plan maken, waarin meerdere
plekken goed worden bekeken.”
Kieft noemt onder meer de Bosch-
meersingel, waar de supermarkt
Lidl zit, maar ook rond de Helft-
heuvelpassage zijn parkeerproble-
men aan de orde van de dag. Ze-
ker als daar nog bouwplannen bij-
komen, zoals het ombouwen van
het kantoorpand Helftheuvelto-
ren en de bouwplannen voor de
locatie Keuringsdienst van Wa-
ren.
„Het Jeroen Bosch Ziekenhuis
moet ook haar rol pakken”, vindt
Kieft. „Nu parkeert veel personeel
gratis in onze wijken en fiets ver-
volgens op een vouwfietsje naar
het ziekenhuis. Dat personeel wil
geen parkeergeld betalen.”

bd.nl/regiodenbosch

door Marc Brink

DEN BOSCH – Je moet het maar dur-
ven. In Den Bosch een vuurwerk-
show opvoeren voor de ambassa-
deur afkomstig uit China, de ba-
kermat van het vuurwerk. „Het
zorgt voor extra druk. Maar wij
hebben er muziek en lasereffec-
ten bij. Ik denk dat ze het wel
apart zullen vinden om te zien”,
zegt Bart de Turck enkele uren
voor ‘zijn’ show begint.
Een flinke uitdaging. Vooral met
vuurwerk dat je gewoon in de
winkel kunt kopen. „Met profes-
sioneel vuurwerk moet het pu-
bliek op zo’n 120 meter afstand
staan. Nu mogen ze iets dichter-
bij”, zegt De Turck.
Voor zo’n 300 verschillende soor-
ten vuurwerk heeft hij een show
bedacht die precies een kwartier
en negen seconden zou moeten
duren. Alle vuurwerklonten zijn
vervangen door snoertjes (ontste-
kingen) waardoor het vuurwerk
computer-gestuurd de lucht in-
gaat.
Met twee collega’s is hij vanaf
’s ochtends half tien tot diep in
de middag bezig om de laatste
voorbereidingen te treffen. Er
wappert zo’n halve kilometer
rood-wit lint om de toeschou-
wers op een afstandje te houden.
Rond half acht staan daar al men-
sen te wachten. In het Theater
aan de Parade is het ook wachten
geblazen. Ruim 400 genodigden
staan na een feestelijke bijeen-
komst in de rij bij een buffet (Chi-
nees). Even over acht uur leiden
burgemeester Rombouts met de
ambassadeur en commissaris van
de koning Van de Donk een lange
lampionnenoptocht naar het Zui-
derpark. Daar staan honderden
mensen in het drassige gras te

wachten op de vuurwerkshow
die was gepland tussen kwart
voor acht en kwart over acht. Een
moeder krijgt het niet voor elkaar
om haar huilende kind te troos-
ten met de belofte dat het ‘straks
mooi’ wordt. Wanneer is straks?
En wat is mooi? Straks is in dit ge-
val vijf minuten nadat moeder en

kind het voor gezien houden. En
mooi is het nog niet meteen. De
muziek lijkt uit een door-
snee-thriller. De laser-show is
niet meer dan hier en daar een
schicht in de donkerte. Het eerste
vuurwerk zou je ook op de hoek
van de straat kunnen afsteken.
Een eindje bij de afsteekplaats
vandaan klinkt een harde illegale
knal. Het is een uitdaging voor de
show van De Turck die zich heeft
gespecialiseerd in de pyrotech-
niek. Na afloop van zijn show
klinkt applaus en hier en daar een
klacht. Wat een knaller is voor de
één, is een sisser voor de ander.

Bossche vuurwerkshow in
aanwezigheid van de
Chinese ambassadeur en
commissaris van de koning

GroenLinks vindt dat
erts, schroot en kolen
net zo goed per schip
vervoerd kunnen worden

● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

bd.nl/halloweekend

Vuurwerk vulde
gisteren de lucht
boven het
Bossche Zuiderpark.
Feest rond het
Chinese nieuwjaar.

● Fiona Waddell trok afge-
lopen weekend door de
stad en maakte meerdere
reportages. Bekijk ze op

Terugblik weekeinde

bd.nl/zuidwillemsvaart

�

�

● Deel 9 in de serie foto-
albums over het Máximakanaal
gaat vooral over asfalteren, stenen
leggen, schilderen en wiepen leg-
gen. Bekijk alle albums op

� Boven het Zuiderpark werd een show opgevoerd van vuurwerk in combinatie

Asfalt en wiepen

CHINEES NIEUWJAARMeer weerstand
tegen transferium
Honderd Morgen

� Het terrein vlakbij de busremise van Arriva aan de Oude Vlijmenseweg.
Volgens de wijkraad geschikt voor een transferium. foto Marc Bolsius

‘Ik denk dat ze het

GroenLinks pleit voor meer vervoer
goederen per schip, niet per trein
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Bij 70.000 huishoudens of on-
dernemers in de gemeente
Den Bosch vallen deze week
de gemeentelijke belastingaan-
slagen in de bus. Het gaat on-
der meer om de onroerend
zaakbelasting (ozb), afvalstof-
fenheffing en rioolheffing. Ten
opzichte van vorig jaar zijn de
gemiddelde woonlasten onge-
veer 15 euro gedaald, dat komt
door lagere afvalstoffenheffing.
Op een lijst van 35 grootste ge-
meenten heeft Den Bosch de
op twee na laagste woonlasten.
Een uitzondering is de honden-
belasting, het tarief hiervoor is
juist gestegen in Den Bosch.

Kunstenaar Christine Jetten,
zangduo Danny en Wim van
Nimwegen en opera producent
Stichting Het Vervolg zijn
genomineerd voor de Cultuur-
prijs Heineken Brouwerij Den
Bosch. Die prijs wordt iedere
twee jaar uitgereikt aan perso-
nen of instellingen die zich
inzetten voor de cultuur in
Den Bosch. De stichting is een
initiatief van de gemeente Den
Bosch en Heineken. Er is een
juryprijs én een publieksprijs.
Via Facebook kan worden
gestemd. De winnaar wordt
bekendgemaakt op 24 maart
in De Toonzaal.

door Marc Brink

DEN BOSCH – Na Eindhoven, Til-
burg, Breda en Helmond was gis-
teren Den Bosch aan de beurt om
met de viering van het Chinese
nieuwjaar de relatie met China te
onderstrepen.
In het bijzonder gaat het om de
provincie Jangsu (bijna tweeën-
eenhalf keer groter dan Neder-
land) en de stad Wuxi (tweeling-

stad van Den Bosch).
„Het is een jarenlange traditie
waaruit blijkt dat de vijf steden
en de provincie Noord-Brabant
het belangrijk vinden om jaren-
lang te investeren in een goede re-
latie.”
Dat zei commissaris van de ko-
ning Wim van de Donk gistermid-
dag tijdens een bijeenkomst in
het Theater aan de Parade.
In de zaal zaten ruim 400 geno-

digden die een show aangeboden
kregen met muziek en dans. Tot
besluit was er in het theater een
Chinees buffet en een vuurwerk-
show in het Zuiderpark.
Tot de ere-gasten behoorde de
Chinese ambassadeur Chen Xu.
Hij was vol lof over de samenwer-
king tussen bedrijven in China
en Nederland.
„Er is veel creativiteit en dyna-
miek die mijn taak als ambassa-

deur verlichten”, zei hij in het En-
gels. Uit zijn mond klonk geen
woord Nederlands. De Bossche
burgemeester Ton Rombouts
waagde zich wel aan een poging
om Chinees te spreken. Dat leid-
de tot twee keer toe tot applaus
van vele Chinese bezoekers in de
zaal.
Volgens de Chinese horoscoop
staat dit jaar in het teken van de
geit. „Creativiteit en de wens om

samen te werken zijn daarbij ken-
merkend en dat is ook van belang
voor de relatie tussen China en
Noord-Brabant”, zei Rombouts.
Terwijl op het podium afbeeldin-
gen werden gepresenteerd van de
Sint-Jan, de Hogere Agrarische
School en de Bossche binnenstad
nodigde hij de Chinese bezoekers
uit om volgend jaar het Jeroen
Boschjaar te komen vieren in Den
Bosch.

Woonlasten lager,
‘hondentax’ hoger

Genomineerden voor
Bossche cultuurprijs DOE MEE

EN WIN!

bd.nl/inhetzonnetje

Een reischeque ter waarde van € 1.000,-, 
een stedentrip, overnachten in een 
kasteel, een ballonvaart of een dagje uit? 
Maak kans op honderden verwenprijzen.

> Ga naar: 
bd.nl/inhetzonnetje 
en doe mee! 

CLUB

Hoe langer 
abonnee, hoe 
meer kans u 
maakt! 

Feest als investering in relatie tussen Brabant en China
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met lasereffecten. foto Marc Bolsius

COLOFON
Voor het laatste regionieuws:

bd.nl
Redactie ’s-Hertogenbosch 
Veemarktkade 8, 5222 AE Den Bosch
Postbus 235, 5201 HB Den Bosch
Telefoon 08801 30675 
Buiten kantooruren 06 51421654
Email stadsredactie@bd.nl
Chef:  Jos van de Ven 
Coördinatie: Arno Heesakkers, 
Paul Roovers
Krant niet ontvangen? 
Onze excuses. Meld het via 
bd.nl/geenkrant
Maandag t/m vrijdag: U ontvangt 
restitutie en u kunt de krant lezen via 
E-paper. Zaterdag: U ontvangt een e-mail 
met directe toegang tot de E-paper en een 
persoonlijke tegoedbon voor het ophalen 
van de zaterdagkrant. 
Vragen? Bel 088 0139930
Aanmelding, wijziging, vakantieservice
ga naar bd.nl/dekrant 
of bel 088 0139930
Advertenties
Telefoon 088 0139997
Rubrieksadvertenties 0900 6743836
rubrieks.dagbladen@wegenermedia.nl

wel apart vinden om te zien’

D E N B O S C H


