
 
Een succesvolle eerste Gestelse buurtdag! 
In de Gestelse buurt willen we dat iedereen prettig kan 
wonen en zich veilig voelt. Dat buren elkaar kunnen 
ontmoeten en kinderen met elkaar kunnen spelen op 
verschillende plekken in de buurt. Bewoners en 
organisaties in de buurt zetten zich hiervoor in. Hoe ze 
dat samen doen, was op donderdag 14 april te zien 
tijdens de eerste Gestelse buurtdag.  
 
Verschillende activiteiten 
Tussen 11.00 en 16.00 uur waren er op verschillende 
plekken in de buurt activiteiten voor en door bewoners en 

organisaties. Van een afvalbingo voor de kinderen tot informatie over burgerhulpverlening. En van 
informatie over energiebesparing tot de mogelijkheid van het bezoeken van een woning in 
nieuwbouwflat de Albrecht. Ook kon er gratis een kop koffie of thee met iets lekkers worden 
gedronken. De activiteiten zijn allemaal goed bezocht. 
 
Burgerhulpverlening 
Politie, het buurtteam en de gemeente vertelden in de buurttent op de hoek Hildebrandtstraat en 
Guido Gezellelaan over burgerhulpverlening. En met succes, 7 buurtbewoners hebben zich aan-
gemeld om een cursus te volgen. En 18 anderen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het 
volgen van een training. 
 
Energiebesparen 
Medewerkers van het Buurtteam, Eerste Hulp Bij Geldzaken en BrabantWonen gaven in 
samenwerking met Groene Groei op het Van Lennephof informatie over energiebesparing, 
bijvoorbeeld over de toeslagenregeling voor energiekosten. Ook haalden zij tips op om energie te 
besparen, die zij later met andere bewoners zullen delen. Bezoekers van de informatiestand konden 
ook een energiebespaarbox mee naar huis nemen. In de box zitten onder andere tochtstrips en 
spaarlampen. Mocht u nog interesse hebben in een box? Deze zijn op te halen op het wijkplein in de 
BBS Nieuw Zuid (op = op). 
 
Kijkwoning de Albrecht en inrichting groen in de openbare ruimte 
Zo’n 30 omwonenden hebben de kijkwoning in de Albrecht bezocht. Er werd met veel enthousiasme 
op de woning gereageerd. De kijkers hebben ook tips gegeven over de inrichting van het groen 
rondom de nieuwbouwflats. Overigens wordt over die inrichting van het openbaar groen nog verder 
doorgepraat op dinsdag 10 mei, van 19.00 tot 20.30 uur in de BBS Nieuw Zuid. Dus als u daarover 
wilt meedenken, u bent van harte welkom! 
 
Opruimactie tuinen Rodenbachstraat  
Een opgeruimde tuin is fijn, voor de bewoners en de buren. Het is niet alleen een prettig gezicht, maar 
voorkomt ook ongedierte. Bewoners van de Rodenbachstraat hadden de mogelijkheid om hun tuin op 
te ruimen en het afval gratis te storten in een afvalcontainer. Er werd goed gebruik van gemaakt. En 
wat mooi om te zien dat mensen elkaar hielpen om de tuin op te ruimen. Buren, maar ook 
medewerkers van verschillende organisaties staken de handen uit de mouwen! Binnen korte tijd was 
niet alleen de container vol, maar stond er ook nog veel afval naast. De actie was daarmee een groot 
succes. 
 
Afvalbingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur hebben 15 kinderen deelgenomen aan een kinder(afval)bingo in de buurt van 
de afvalcontainer aan de Rodenbachstraat. Zij hebben veel afval opgeruimd en daar een leuk prijsje 
mee verdiend.  
 
Gratis financieel advies voor jongeren 
Onze jongerencoach Niki Toenders liep ook door de buurt. Zij helpt jongeren gratis om hun geldzaken 
op orde te krijgen. Zij heeft bij verschillende bewoners aangebeld en haar hulp aangeboden. Als uw 
zoon of dochter vragen heeft over zijn of haar geldzaken, neem dan contact met haar op (06 - 1142 
8591 of n.toenders@s-hertogenbosch.nl). Zij helpt hen graag.   
 



Controles 
Bij politie en gemeente komen er geregeld klachten binnen over het verkeer in de buurt. Daarom heeft 
de politie donderdag een verkeerscontrole opgezet in en rondom de Gestelse Buurt. Er werd op de 
Van Veldekekade en Gestelseweg gecontroleerd. Er zijn meerdere bekeuringen uitgeschreven voor 
verschillende overtredingen; van te hard rijden tot bellen achter het stuur. Hiermee is een signaal 
afgegeven en blijft het hopelijk de komende tijd rustiger in en om de buurt.  
 
Kortom, buurtbewoners en medewerkers hebben afgelopen donderdag laten zien dat de Gestelse 
buurt echt werkt! Op naar de volgende Gestelse buurtdag in het najaar. Heeft u idee voor activiteiten 
die dag? Laat het ons weten. Mail naar degestelsebuurtwerkt@s-hertogenbosch.nl of plaats een tip 
onder dit bericht. 
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