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DEN BoscH - Het door het buurtco_

werkte plan om van de tioscÈ-veld_
weg in Den Bosch, tussen de Wil-
lem ll fabriek en het NS-station,
een boulevard te maken is warm
onthaald in de commissie ruimtelij-
ke ontwikkeling en beheer.

Gisteravond bracht de pvdA her
onderwerp rer tafel en Will Hoe_
ben van het buurtcomité gaf als
inspreker een toelichtingl ,,WÀ
willen een paar zaken sanienpak-
ken. De verkeersoverlast in de
§mpenlandstraat nabij de coffee_
shop oplossen. oe doíkere straat
met grote bomen meer licht ge_
ven. Een beter verlichtingspl-an
en straatlantaarns die op aanwe_
zigheid van mensen vierki En
een_ mooíe wandelgebied, boule_
vard zoals ie wilt, tussen de Verka_
de en Willem II en het station,',
zo meldde Hoeben.
Alle politieke pr.ti!.n zijn óthou-
slast over dit plan. Zeker omdat
het door de buurr zelf is opge-
steld en uitgewerkt. Maar wat het
comité gi-s-tèren vooral wilde, is
dat het college nu de regierol ver_
oer oppal(t en met partijen zoals
NS verder praat ovér wat er aan
mogelijkheden ziin. Het comité
kreeg volop gehoor van de com_
missieleden. Want alle partijen
spoorden wethouder Ru,rd Schó.r_
ten aan er flink aan verder te wer_
kgn,rleg budgetten voor riool, re_
vlrallsenng en andere zaken bii el_
kaar..Dan kun ie veel doen", óor_
deelde Liseme van der Síaluw
(PvdA). Zii was er ook uoorrt"rrl
der van om het plan naar voren te
halen, zodat al in het |eroen Bo_
schjaar de Boulevard Boschveld er
Kan qggen. De WD toonde enige
scepsis. ,,Als je her naar voren
haalt,.dan henadeel je andere wij_
ken die ook wachtén op ondeí_
hou4.slotten voor wiiiiverneie_
ring." Wethouder Ruud Scfrouiln
belooftle gisteravond uera"i ie
werken aan dit plan. ,,Daar waren
we al wel een tijdie mee bezis.
Maar nu er brede politieke steuï
rs, gaan we kiiken of we samen
met bewoners begin zor4 het
plan uitvoerbaar kunnen maken.',


