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BUURTBLAD VAN DE BUITENPEPERS 

ZOMERnummer 

JULI 2020 

 

EN OOK… ONDERZOEK AVANS-STUDENTEN : HOE MAKEN WE DE BUITENPEPERS DUURZAAM? ≤  

RESULTATEN ENQUÊTE ‘WELKE VERANDERING WILT U GRAAG IN DE BUURT?’ ≤ WERKGROEP BUURTVISIE ≤  

PEPERPROFESSIONAL MIRIAM ALDERS ≤ BINNENKIJKEN BIJ  EEN BUURTBEWONER ≤ EEN WEGVERSMALLING 

OP DE ‘DREEF’ ≤ MEEDENKEN OVER ONTWIKKELING STATION OOST ≤ KLEURPLAAT ≤ EN NOG MEER… 
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Hoe een inventieve oudere uit onze buurt met de coronaregels omgaat 

‘Voor alles is een oplossing!’                                                                        
 

 

Met een buurtbewoner van 85+ praat ik over de 
coronacrisis en hoe haar leven veranderd is.  
Een kort interview over het effect van de corona-
regels op oudere leeftijd. 

 

De Peperpraat 

 

mailto:debuitenpepers@gmail.com
http://www.buitenpepers.nl/
https://www.facebook.com/buitenpepers
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Als alternatief voor een live-buurtactiviteit organi-
seerden vijf buurtbewoners op donderdagmiddag 
30 april een activiteit waarbij de kinderen en hun 
ouders niet de deur uit moesten. Twaalf familie-
teams deden mee met de fotosafari. Zij gingen met 
tien opdrachten creatief aan de slag om de mooi-
ste, grappigste en origineelste foto's te maken.  
Dat leverde een berg bijzondere beelden op.  
 

Eerste Buitenpepers Fotosafari 

Een reis door de buurt zónder de deur uit te gaan! 
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Op 11 juni presenteerden zes derdejaars studenten 
van de Hogeschool Avans de resultaten van hun 
onderzoek over de aanpak van de energietransitie, 
de onveiligheid en leefomgeving binnen De Buiten-
pepers. De studenten van de studierichtingen 
Bouwkunde en Civiele Techniek deden ieder hun 
eigen onderzoek en maakten één gezamenlijk 
eindverslag. Daarin verwerkten zij ook de reacties 
van een kleine dertig bewoners. Voor deze editie 
van de Peperpraat geven twee van hen uitleg over 
hun onderzoek en conclusies: Steven Keemers en 
Ksenia Koetilova. ‘Wees als bewoners kritisch over 
onze conclusies; haal eruit wat jullie denken dat 
zinvol is voor de buurt en probeer vervolgens  
afspraken te maken met de gemeente…’ 
 

Tien weken onderzoek door derdejaars studenten van de Bossche Hogeschool Avans  

Hoe maken we De Buitenpepers meer duurzaam? 

 

De studenten deden zes onderzoeken: naar een warmtesysteem als alternatief voor aardgas (1),  

naar de warmtevraag in onze buurt (2), het rioleringsstelsel (3), de isolatie van de woningen (4),  

de aanpak van de leefbaarheid in de buurt (5) en de communicatie met buurtbewoners (6). 
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Reacties bewonersenquête 
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‘ Bewoners van de Zesde Buitenpepers, die een 

achtertuin hebben op de Zevenhontseweg, zien 

dat de ruimte achter hun tuinen wordt gebruikt 

als afvalplaats, met gevaar voor verloedering.’ 
 

 

Welke verandering zou u graag  

in de buurt willen zien?  
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‘ Woningisolatie is de eerste stap. Alle energie 

die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. 

Met een goed geïsoleerde woning kun je volstaan 

met een lage temperatuur warmtenet.’  
 

 

Werkgroep ‘Techniek-Aardgasvrij?’ 

wil kosten warmtenet herrekenen                            

http://www.buitenpepers.nl/


8 

 

 
 

Op vrijdagavond 19 juni kwamen vier buurtbewo-
ners voor de eerste keer bijeen om ‘bouwstenen’ 
te verzamelen voor een buurtvisie voor de toe-
komst van De Buitenpepers. In een tweede bijeen-
komst gaan we verkennen hoe we in het najaar 
met de bewoners in gesprek gaan over de toe-
komst van onze buurt. Onze ideeën zetten we later 
deze zomer online als ‘aftrap’ voor een aanpak 
liefst per straat en waar nodig voor de hele buurt.  
 

Op weg naar een buurtvisie voor de Buitenpepers 

‘Het zélf doen van bewoners maakt onze buurt nog mooier…’ 
 

‘De buurtvisie die we gaan maken wordt geen plan, maar liefst een korte lijst van thema’s voor onze buurt.  

De bewoners kiezen vrijwillig met welke thema’s of actiepunten ze aan de slag willen.’ 
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Wegversmalling Buitenpepersdreef 
 

Verkeersgeleiding moet botsingen met 

fiets- en voetgangersbrug voorkomen  

 

Activiteitenkalender                             
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Peperprofessional Miriam Alders  
 

‘Van niets iets maken,  

dáár krijg ik energie van!’  
 

 

 

‘ De president van IJsland kwam mij persoonlijk 

feliciteren met het organiseren van de fanzone 

bij het EK-vrouwenvoetbal in Tilburg. ’  
 

In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in de serie ‘Peperprofessionals’ 
een zelfstandige ondernemer uit De Buitenpepers. Dit keer Miriam  
Alders van Raak evenementen, die in voorgaande jaren één van de  
organisatoren was van de PeperOlympiade in de zomer: ‘Het geeft me 
veel plezier als ik kinderen een leuke dag kan bezorgen of als je  
kinderen blij kunt maken met dingen die van wezenlijk belang zijn.’ 
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https://www.raakevenementen.nl/
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Adriaan Jonkergouw woont  
samen met zijn vrouw, sinds 
1989 op de Zesde Buitenpepers. 
Ze hebben samen twee dochters, 
welke niet meer thuis wonen. 
Op een zonnige zaterdag mocht 
ik langskomen bij Adriaan. Wat 
ben ik blij dat ik (met gepaste af-
stand) bij hem op bezoek kan. 
Adriaan is bezig in zijn schuur en 
bijna vergeet ik dat ik hem geen 
hand mag geven. Hij begroet me 
met een vriendelijke lach en 
vraagt me mee naar binnen. 
 

Sanne Sanders schrijft voor ie-
dere editie van de Peperpraat 

een artikel over een buurtbewo-
ner en haar of zijn huisinterieur, 

hobby’s of passies: ‘Binnenkijken 
in De Buitenpepers’  

 

 

Binnenkijken in De Buitenpepers 

 

Het werk van Adriaan Jonkergouw: uniek en glashelder 
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‘ Ik ga vaak thuis op reis’, 

een uitspraak van Adriaan,  

omdat hij niet alleen objecten 

verzamelt tijdens zijn reizen, 

maar er ook veel over leest. 
 

 
 

Lijkt het jou ook leuk om jezelf en 
jouw woning voor te stellen?  
Geef je dan op voor ‘Binnenkijken in 
De Buitenpepers’. Mail me via  
sannesanders@hotmail.com   
Leuk als je reageert! 
 

 

 

mailto:sannesanders@hotmail.com
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Korte berichten  

 

Enquête  

Ontmoetingsruimte  

Zayaz-flat  

Eekbrouwersweg 
 

 

Meedenken over  

ontwikkeling omgeving 

Station Oost 

 

 

Redactie 

 

Advertenties

http://www.s-hertogenbosch.nl/oost
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
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Update traject aardgasvrij? 

 

Woningisolatie:  

inkoop per straat  
 

Adviesgesprekken  
EnergieNul73 Advies 
 

Ook in deze tijd, waarin we op gepaste afstand met elkaar omgaan, staat het 
energieloket van de gemeente ’s-Hertogenbosch ‘Brabant Woont Slim’ met haar 
energieadviseurs van EnergieNUL73 Advies voor je klaar. Misschien ben je op dit 
moment niet direct van plan om je huis te verduurzamen, maar ieder plan begint 
met een goed gesprek en een goed advies. En dat is juist waar de energie- 
adviseurs van EnergieNUL73 Advies voor staan. 
 

Duurzaamheid blijft een actueel onderwerp voor nu en in de toekomst. Daarom 
hebben de energieadviseurs de koppen bij elkaar gestoken en met elkaar  
overlegd hoe ze de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch in deze tijd zo 
goed mogelijk kunnen adviseren. Dat kan, zoals aangegeven op de site, via video- 
bellen. Maar wij bieden ook de mogelijkheid voor een persoonlijke afspraak,  
zoals gebruikelijk. Echter met één verschil: we houden uiteraard de gepaste  
afstand van anderhalve meter in acht, waarmee we de RIVM adviezen opvolgen. 
 

Indien je nu je daar voldoende tijd voor hebt door de energieadviseurs van  
EnergieNUL73 een advies laat opstellen, kun je straks vrijwel direct daarmee aan 
de slag! Dus ben je benieuwd naar een persoonlijk, duurzaam advies? 
Ga dan naar https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch/slim-wonen-advies/  

 

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch/slim-wonen-advies/
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Kleurplaat – voor de zomer 
 


