AANVRAAGFORMULIER
Groen Dichterbij
Icoonproject 2014

Algemeen
Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie?
Naam organisatie:

Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld

Bezoekadres:

Edisonstraat 28

Postcode:

5223 AJ

Woonplaats:

Den Bosch

Postadres:

's-Gravesandestraat 13

Postcode postadres:

5223 BR

Plaats postadres:

Den Bosch

Telefoon algemeen:

073 - 623 31 95

Provincie:

Brabant

Website:

www.boschveldbeweegt.nl / www.wijkraadboschveld.nl

KvK nummer:

17162592

Opgericht in (Uw organisatie
moet minimaal 2 jaar
operationeel zijn):

2007

Aantal (betaalde)
medewerkers:

0

Aantal vrijwilligers:

50-99

Doelgroepen: (meerdere
keuzes mogelijk)

Kinderen, Jongeren, Ouderen, Verstandelijk gehandicapten, Lichamelijk
gehandicapten, Psychiatrisch beperkt, Vrouwen, Mannen, Minderheden,
(ex)Gedetineerden, Overig

Werkgebied:

Plaatselijk

Gegevens contactpersoon
Geslacht:

Man

Voornaam:

Joost

Voorletters:

JPJ

Tussenvoegsel:
Achternaam:

Duin

Titel(s):

-- selecteer --

Geboortedatum (--/--/----):

25-05-1984

Functietitel:

Lid werkgroep Groen&Spelen

Telefoon (vast):

0613695671

Telefoon (mobiel):

0613695671

Wat is uw organisatievorm?
Wat is uw organisatievorm?

Vereniging

Heeft u eerder een aanvraag
ingediend bij het Oranje
Fonds?

Ja

Zo ja, vult u hier het nummer 20120751
in van uw laatst ingediende
aanvraag

Uw huidige project
Wat is de (werk)naam van uw project?
(werk)naam:

Boschveldtuin

Wanneer is uw groene en sociale buurtproject gestart? (dag/maand/jaar)
Datum:

najaar 2011

Welk maatschappelijk probleem ligt aan uw project ten grondslag? Wat is de
aanleiding?
Aanleiding:

Maatschappelijk probleem: Wij bekijken dit project niet zozeer uit een
probleemstelling. Ons doel is om de wijk in al zijn kleuren te kunnen
samen brengen in de Boschveldtuin jong & oud, Allochtoon &
autochtoon. Kennis delen en bewustwording creëren m.b.t. duurzame
landbouw, denk aan: biodoversiteit, voedselveiligheid. Aanleiding: In
augustus 2011 deed de gemeente het aanbod van tijdelijk gebruik van
het terrein aan de werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad. Via het
Boschveldoverleg in de wijk en de buurtkrant zijn wijkbewoners
opgeroepen om mee te denken en te werken. Een groep
enthousiastelingen is met ideeën en het ontwerp aan de slag gegaan. Er
kwam veel bij kijken om op een kaal terrein met schrale zandgrond een
tuin aan te leggen. Er is een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin
afspraken tussen wijk en gemeente zijn vastgelegd. Ook werden
subsidies en sponsors gezocht en gevonden.

Geef hier een korte beschrijving van uw project.
Beschrijving:

'Er groeit iets moois in Boschveld' De Boschveldtuin De wijktuin is in
nauwe samenwerking met de gemeente en bewoners ontwikkeld op het
terrein van de gemeentelijke afvalstoffendienst aan de Paardskerkhofweg
12b. Financieel is het project ondersteund geweest met subsidie van,
Rabobank, Brabant Wonen en het Oranjefonds. Het terrein zal de
eerstkomende jaren niet bebouwd worden in het kader van de
herstructurering van Boschveld en ipv nu braak te liggen komen mensen
regelmatig in de tuin bij elkaar om te tuinieren. Na voorbereidingen vanaf
najaar 2011 heeft een groep wijkbewoners de eerder gemaakte plannen
in 2012 concreet gemaakt. De bebouwing is eerder door de gemeente
gesloopt en afgevoerd; de bodem is gesaneerd en afgewerkt. Naast de
oorspronkelijke 20 houten kweekbakken zijn er bomen, meer bakken
geplaatst, een natuurlijke omheining gemaakt en een speelplek voor
kinderen gecreeerd. De tuin zelf is intussen flink gegroeid en het aantal
deelnemers neemt gestaag toe. Ook zijn steeds meer organisaties
geïnteresseerd in de tuin als leer- en ontmoetingsplek voor allerlei
sociaal-cuturele initiatieven. De Boschveldtuin is openbaar toegankelijk
en wordt door een kleurrijke groep wijkbewoners gezamenlijk beheerd.
De openbare ruimte rond de tuin is in beheer van de gemeente en is
volgens plan ingericht met een speelveld en grasland waar een
bloemenmengsel in gezaaid is. De kwaliteit van de bodem is zand dus er
zal wat tijd overheen moeten gaan wil dit een weelderige uitstraling
hebben. Het geplande hondenuitrenveld en fietscrossbaan vragen nog
aandacht van de gemeente; e.e.a. gebeurt in overleg. De tuin is mooi
een voorbeeld waarin de kracht van de wijk om samen iets moois te
ontwikkelen zichtbaar wordt. Er wordt ook veel samengewerkt met lokale
ondernemers en is vergaderden, afspreken in de Boschveldtuin bijna een
gewoonte. De tuin heeft een sociale functie gekregen in de wijk.

Welk doel streeft u na? Welk resultaten heeft u tot nu toe bereikt?
Doel en resultaten:

Ons doel is om de wijk in al zijn kleuren te kunnen samen brengen in de

Boschveldtuin. Jong & oud, Allochtoon & autochtoon. Kennis delen en
bewustwording creëren m.b.t. duurzame landbouw, denk aan:
biodiversiteit, voedselveiligheid. Resultaten: Er is een vaste kerngroep
opgericht die alle organiserende taken op zich neemt. Ieder van deze
groep heeft zijn eigen kwaliteiten en zodoende werken wij al sinds 2011
samen. Elke vrijdagmiddag is er een groep mensen aan het werk in de
Boschveldtuin. Niet alleen op de vrijdag middagen wordt er gewerkt, ook
door de week heen en in het weekend. Een steeds groter en diverser
wordende groep met mensen die in de tuin werken. Er is sinds kort een
kinderproject project opgezet zodat kinderen op woensdag middagen
spelenderwijs kennis maken met groen. Een succesvol project wat draait
op vrijwilligers Er worden workshops gegeven in de tuin o.a. op het
gebied van kruidenleer en gewassen verwerking, eetbare planten etc.
etc. Sociale functie, zomerfeest, opening speelheuvel, kindermiddag,
speelveld.

Beschrijf de locatie van uw project.
Locatiebeschrijving:

Een voormalig afstoffenterrein van de gemeente Den Bosch liggend
tussen een woonwijk en een kleinschalig industrie gebied.

Op welke wijze zijn de afspraken ten aanzien van het gebruik van de openbare
ruimte vastgelegd en voor welke periode?
Omschrijving:

Er is een gebruikersovereenkomst gesloten met de gemeente met een
opzeg periode van 6 maanden. Het terrein wordt in de toekomst gebruikt
voor de woning bouw. De huidige verwachting is dat wij er nog tussen de
3 en 10 jaar op deze locatie blijven zitten. Daarna zal binnen de wijk
worden gezocht naar een nieuwe locatie.

Hoeveel mensen zijn bij uw project betrokken:
Hoeveel mensen zijn bij uw
project betrokken: Als vaste
vrijwilliger?

50 pers

Als deelnemer aan
activiteiten?

30 tot 100 pers

Als betaalde kracht

geen

Is er sprake van samenwerking? Zo ja, kunt u aangeven met welke partijen en
op welke wijze?
Omschrijving samenwerking: Wij werken samen met de reclassering; zij helpen mee met het afvalvrij
houden van het terrein. Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld,
werkgroep groen & spelen; Wij maken gebruik van de netwerken die
reeds zijn opgebouwd. (bijv contact richting gemeente) Afgelopen jaar
hebben wij samen gewerkt met de buitenschoolse kinderopvang, dit jaar
zijn wij aan het onderzoeken hoe wij hiervan een blijvende activiteit van
kunnen maken, daarnaast hebben wij ook contact met de Brede Bosche
School (lagere school Boschveld) om te kijken of wij iets voor elkaar
kunnen betekenen. Voorjaar schooljaar 2013/2014 de eerste concrete
stappen met stichting De Groentekist & OBS Boschveld : ‘Klas in de
moestuin/Moestuin in de klas’ Op dit moment lopen er gesprekken om
samenwerkingen op te zetten tussen de diverse stadslandbouw
initiatieven. Samenwerken in de vorm van kennisdeling en bekendheid
van de diverse projecten. Stadslandbouwdag, samenwerking
reparatiestraat: Zadenbeurs.

Welke groepen mensen komen door het initiatief met elkaar in contact? Gaat
het om specifieke groepen, zoals ouderen, gehandicapten, kinderen of is het
initiatief bedoeld voor de gehele buurt? Graag uw toelichting.
Toelichting:

Ons doel is om de wijk in al zijn kleuren te kunnen samen brengen in de
Boschveldtuin. Jong & oud, Allochtoon & autochtoon.

Wat heeft het project tot nu toe gekost en hoe is het gefinancierd?
Toelichting:

Het opzetten van het project en het aanschaffen van materialen heeft
ruim 20.000 euro gekost. Financiering: Gemeente, Rabobank en Brabant
Wonen, het Oranjefonds en sponsoring van lokale ondernemers

Uitbreiding/doorontwikkeling van uw project
Welke plannen voor uitbreiding en/of doorontwikkeling heeft u ten aanzien van
uw project (in accommodatie, activiteiten en/of doelgroepen)? En wat zijn

daarvan de te verwachten kosten? Voeg een begroting in de bijlagen toe. Let
wel: de maximale bijdrage voor een Icoonproject is €20.000,=. Het kan zijn dat
op basis van de begroting een lager bedrag wordt toegekend.
Toelichting:

Voor het komende seizoen willen we een interactief workshopprogramma ontwikkelen waarin er meer kennis gedeeld gaat worden door
en met iedereen die hier maar in geïnteresseerd is. We stellen ons
hierbij voor dat we een programma ontwikkelen waarin enkele
deskundigen aangetrokken worden die op hun beurt weer met
tuindeelnemers, kinderen en omwonenden actief aan de gang gaan met
materiaal etc. Een paar voorbeelden: wilgentenen vlechten,
takkenbeesten bouwen, wol spinnen, permacultuurtechniek, het gebruik
van planten in de voedselbereiding, timmer workshop, teken en
schilderen naar de natuur, insectenhotels bouwen, honing maken, stroen leembouw.. E.e.a ook in samenwerking met de andere
stadslandbouwers in de stad en eventueel de regio. We willen hier
maximaal € 20.000,- voor aanvragen, maar aangezien we nog verder
moeten detailleren kan dit bedrag nog wijzigen. Wat kost bijv. een
workshop? Bv. 25,-- p.p minimaal 10 deelnemers per dagdeel
Deskundige 250 ,-- per dagdeel en materiaal? Afhankelijk van het te
gebruiken materiaal gemiddeld max. 150,-- Er wordt nog gewerkt aan het
opzetten van een definitieve begroting. Deze zal later nagestuurd worden.
Dus een informatie moment en materiaal dat hierbij nodig is en zodanig
dat mensen ook werkelijk iets gaan doen! Door deze activiteiten te
ontwikkelen, laagdrempelig te maken en wijkbewoners actief te
benaderen verwachten wij dat dit de cohesie in de wijk vergroot. Door het
organiseren van workshops kennisdeling en verbinding vergroot je het
bereik van de tuin tot buiten de wijk. Door de buurtbewoners middels de
tuin te betrekken bij het organiseren van deze activiteiten creëer je groei
voor zowel het initiatief als voor de betrokkenen. De sociale functie van
de tuin kan zo verdiept worden tot een educatieve en de betrokkenen
krijgen de mogelijkheid om hierin mee te groeien. Dit komt de
leefbaarheid in de wijk ten goede.

Icoonproject
Waarom vindt u dat juist uw project Icoonproject van uw provincie moet
worden? Wat maakt uw project zo uniek, bijzonder en succesvol?
Toelichting:

De Boschveldtuin is afgelopen jaar meerdere malen benaderd door
startende stadslandbouw initiatieven door heel de regio. Er zijn door
zoveel vrijwilligers ontzettend veel uren in dit project gestoken om dit tot
een succes te maken. De Boschveldtuin is vanwege zijn succes
gegroeid van 400 m2 naar 800 m2. Op dit moment zijn wij bezig met een
nieuwe uitbreiding naar 1250 m2. Naast stadslandbouw (moestuinen)
zijn wij nu ook bezig om een speelheuvel in beheer te krijgen. Afgelopen
winter is er met een groep vrijwilligers onder leiding van een vrijwilliger
van staatsbosbeheer wilgentenen verzameld in de moerputten in Den
Bosch. Hiervan zijn door 2 kunstenaars een speelobject gevlochten op
de speelheuvel. De Boschveldtuin is succesvol gebleken in het vergroten
van de sociale cohesie in de wijk en het verbinden van diverse
doelgroepen door een praktische aanpak; samen werken in de tuin.
Vrijwilligers zijn allemaal vanuit hun eigen expertise betrokken en
geëngageerd bezig met de tuin waarin zich vraagstukken aandienen
zoals aandacht voor biodoversiteit, sociaal-maatschappelijke
vraagstukken of zelfs (her)bestemming openbare ruimte… Boschveld is
een ‘hot spot’ de ontwikkelingen op het gebied van stadsontwikkeling,
duurzaamheid, herbestemming etc. volgen elkaar in rap tempo op, de
Boschveldtuin is een goed voorbeeld hiervan. Door al deze nieuwe
ontwikkelingen, het succes van onze moestuin en het engagement van
de betrokkenen hebben we een unieke kans om van de tuin meer dan
een ontmoetingsplek te maken. Met een educatief programma willen we
iets teruggeven aan de buurt en de mensen die de tuin bezoeken meer
bieden dan een buurttuin.

Wat heeft u te bieden aan andere (startende) groene en sociale initiatieven?
Hoe wilt u invulling geven aan uw eventuele voorbeeldrol als Icoonproject?
Toelichting:

Wij kunnen veel kennis aanbieden, als een soort vraagbaak. Hoe begin
je het project? Hoe ziet de gebruikersovereenkomst er uit? Hoe krijg je
mensen betrokken bij het project? enz. Op dit moment krijgen wij al
regelmatig vragen vanuit andere groene buurt initiatieven in de regio. Ook
een groep ambtenaren uit heel Nederland zijn langs geweest om het
buurtproject te bekijken en vragen te stellen over hoe dit project door
buurt bewoners is aangepakt. Daarnaast waren wij afgelopen jaar ook te
zien op de stadslandbouw dag in Den bosch, waar wij met een kraam
stonden en kennis konden uitwisselen met andere aanwezigen.

Uw organisatie
Wat is het algemene doel van uw organisatie? Wat zijn uw reguliere
activiteiten?
Algemeen doel en reguliere
activiteiten:

Het OBB - Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld - is ontstaan om de
bewoners van Boschveld meer inspraak te geven in de plannen voor de
wijk. Als wijkraad probeert het OBB de stem en mening van de bewoners
van Boschveld bij gemeente en woningbouwcoorperaties in te brengen.
Ook kunnen bewoners zelf meepraten in werkgroepen en bijeenkomsten
als het Boschveldoverleg. De activiteiten van het OBB zijn te verdelen in
drie delen: 1. Boschveldoverleg: Het OBB is voorzitter van dit overleg dat
1x per 6 weken gehouden wordt. Bij dit openbare bewonersoverleg, is de
buurtmanager van de gemeente aanwezig, iemand van Divers en de
buurtcoordinator van de politie en worden andere partijen uitgenodigd
afhankelijk van het onderwerp. De agenda is te vinden op de website van
het OBB. Tijdens dit overleg kunnen alle zaken besproken worden die de
bewoners van Boschveld belangrijk vinden. 2. Schoon, heel & veilig: In de
wijk is een 'handhavingsteam' en zijn 'straatcontactpersonen' actief.
Deze samenwerking tussen bewoners en professionals heeft tot doel de
wijk schoon, heel en veilig te houden. Dit wordt onder andere gedaan
door afval van de straat te houden en tijdig onderhoud te plegen aan de
openbare ruimte. 3. Herstructurering: De toekomstige ontwikkeling van
Boschveld wordt in hoge mate beïnvloed door de herstructurering. Om in
dit proces het belang van huidige en toekomstige bewoners zo goed
mogelijk een plaats te geven, neemt het OBB deel aan verschillende
overleggen op dit vlak.

Hoe is de reguliere exploitatie van uw organisatie gedekt? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Beschrijving:

Subsidie van rijk / provincie / gemeente, Vaste bijdragen uit bedrijfsleven,
Bijdragen deelnemers aan activiteiten (lidmaatschap en dergelijke)

Mede-aanvragers
Mede-aanvrager 1
Geslacht:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Mede-aanvrager 2
Geslacht:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Nat io nale Pos t c odelo t er ij
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