Bijlage bij agendapunt 7 ALV Coöperatie Wijkbelangen
Paleiskwartier op 14 juli 2021

Concept
Ontwikkeling verdergaande duurzaamheid van het Paleiskwartier.
door Fons Brenninkmeijer en Jos Nauts

Inleiding
In 1998 werd als eerste het Paleis van Justitie gebouwd (de naamgever van onze
wijk). In 2000 werd het grondgebied in het Paleiskwartier door de gemeente
overgedragen aan de BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier (bestaande uit
de gemeente Den Bosch, Volker Wessels en de NIBC Bank).
Primair was de aandacht in het Paleiskwartier gericht op huisvesting van 3 functies:
Wonen – Onderwijs – Dienstverlening (kantoren). Op 30 mei 2000 is op initiatief van
de gemeente en de BV Paleiskwartier de Coöperatieve Vereniging Paleiskwartier
Wijkbelangen opgericht. Bedoeld om van meet af aan een goede gesprekspartner te
zijn voor de gemeente en de BV Paleiskwartier.
Inmiddels naderen we de bouwkundige afronding van het Paleiskwartier.
Doel
Wij willen nadenken over het versterken van het duurzame karakter van onze wijk,
door een permanente werkgroep op te richten die zich bezighoudt met initiatieven die
het duurzame karakter ondersteunen en (helpen) versterken.
Dit zou kunnen uitmonden in een samenhangend plan waarmee de gemeente,
bewoners, onderwijs, bedrijven en andere stakeholders aan de slag kunnen gaan.
De aspecten waar wij aan bijvoorbeeld aan denken zijn
1. vergroening van de wijk
2. versterken van een duurzame energietransitie
3. afvalreductie en recycling bevorderen
4. reductie van andere negatieve invloeden op de kwaliteit van het milieu
5 passende mobiliteit zodat (de diversiteit in) het wegennet in/rond de wijk
bijdraagt aan goede en veilige bereikbaarheid van voorzieningen in
verbinding met de Bossche Binnenring, het station en (via de tunnel en
passerelle met) het oude centrum.
In het Paleiskwartier zouden daarnaast ontwikkelingen elkaar kunnen versterken als
er meer samenhang wordt aangebracht tussen de drie functies en de manier waarop
deze functies gebruikmaken van elkaars mogelijkheden.
De werkgroep die wij voorstellen richt zich op deze aspecten,

door
-voldoende kennis van vergroeningsinitiatieven en -ervaringen te verzamelen en ter
beschikking te stellen van geïnteresseerden, zoals bewoners en VVE’s.
-contacten op te bouwen met relevante partijen die een verduurzamingsopdracht
hebben/krijgen, zoals de kantoren in de wijk, het waterschap, de gemeente,
bestuurlijke gremia en de bewoners/VVE’s
-een relatie op te bouwen met een informatiepunt/tafel, dat bijv. aangehaakt wordt bij
de gemeente, waar de beschikbare kennis en ervaringen toegankelijk zijn voor
initiatiefnemers, en zij die daarvoor in aanmerking willen komen.
- initiatieven te faciliteren door initiatiefnemers tijdig in contact te brengen met
(mogelijk) relevante spelers, subsidienten e.d.
Onze vraag aan de VVE’s in het PKW is om dit voorstel te bespreken in de eigen
VVE (ALV), en geïnteresseerden te attenderen op dzee werkgroep in oprichting.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen op de volgende mailadressen:
- aibren@kpnmail.nl
en
-josnauts@xs4all.nl
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