Contractformulier “het GroenDichterbij-buurtinitiatief” in het Groene Woud.
Beste initiatiefnemer, nogmaals gefeliciteerd met jullie prijs van € 1000,-. Door dit contractformulier
in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen verklaar je dat je de prijs zult inzetten voor het
buurtinitiatief wat je op 11 juni in 2013 gepresenteerd hebt aan de jury. Na ontvangst van dit formulier zorgen wij ervoor dat je het bedrag op de rekening gestort krijgt.

Boschveldtuin
Korte beschrijving
van het initiatief
wat de
€ 1000, - heeft gewonnen.

Er groeit iets moois in Boschveld
De wijktuin is in nauwe samenwerking met de gemeente en Natuursuper en met subsidie van gemeente, Rabobank en Brabant Wonen
ontwikkeld op het voormalig terrein van de gemeentelijke afvalstoffendienst aan de Paardskerkhofweg 12b. Dit terrein zal de eerstkomende jaren niet bebouwd worden in het kader van de herstructurering van Boschveld en zou braak blijven liggen. Door hier een tuin te
maken ontstaat een groene ontmoetingsplek.Na voorbereidingen
vanaf najaar 2011 heeft een groep wijkbewoners de plannen dit
voorjaar concreet gemaakt. De bebouwing is door de gemeente gesloopt en afgevoerd; de bodem is gesaneerd en afgewerkt. En toen
was het de beurt aan de wijk. Vanaf het Hemelvaartweekend is de
schop letterlijk de grond in gegaan en zijn ook 20 houten kweekbakken ingezaaid. De tuin is intussen flink gegroeid zowel letterlijk als
qua aantal deelnemers vanuit de wijk en betrokken organisaties. Hij
is openbaar toegankelijk en wordt door een kleurrijke groep wijkbewoners gezamenlijk beheerd. De openbare ruimte rond de tuin zal
nog door de gemeente volgens plan worden ingericht met o.a. een
speelveld, een hondenuitrenveld, een fietscrossbaan en bloemrijk
grasland. De tuin functioneert nu al als ontmoetingsruimte voor wijkbewoners en is een voorbeeld waarin de kracht van de wijk om samen iets moois te ontwikkelen zichtbaar wordt. Samen werkenIn
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. Inmiddels is er
een actieve kerngroep die veel zaken organiseert en regelt voor de
tuin en een tuingroep met wijkbewoners die het vooral leuk vinden
om te zaaien, planten, schoffelen en met hun handen bezig te zijn.
Na een aantal doedagen voor het grove werk zijn nu in ieder geval
elke vrijdagmiddag van 15.00-16.30 mensen in de tuin aan het werk.
Maar ook op andere dagen kan men tuinierders treffen.

Wat ga je met de
prijs van € 1000,verwezenlijken?
En wanneer is dat
gereed?

Het planten van een eetbare haag en het bouwen van een leemoven
Het bouwen van een leemover: weekend van 14 september
Het planten van een eetbare haag: najaar 2013

Contact persoon
initiatief, vooren achternaam

Joost Duin

Organisatie

Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld

Adres

’s Gravesandestraat 13

Postcode + Plaats

523BR Den Bosch

Telefoon

0613695671

Email

groenenspelen@hotmail.com

Bankrekeningnr.

NL03 INGB 0003274686
Boschveldtuin

O.v.v.
Handtekening contactpersoon

Het volledig ingevulde formulier retour zenden naar:
Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij
o.v.v. prijswinnaar GroenDichterbij-buurtinitiatief in het Groene Woud
Bernadette Roestenburg
Keefheuvel 1A
5298 AH Liempde
tel. 0411-631031
@mail: broestenburg@hetgroenewoud.com

Voor vragen: IVN Brabant, Wim Ruis, tel. 0411 – 614 111.

