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PARKEREN Welstand verwerpt ontwerp RELIGIE 

De ruzie tussen het bisdom en de San Salvatorgemeenschap 
escaleerde precies een jaar geleden. Sindsdien zitten de pro
gressieve gelovigen in een zaaltje van Cello in Den Bosch. 

© De Welstandscommissie heeft 
het ontwerp voor de pari<eer-
garage aan de Mayweg afge
keurd. 

O De commissie vindt het ont
werp 'schraal'. 

O Architect zal ingrijpende aan
passingen moeten maken. 

door Ad Rijken 

DEK 3OSCH - Het onrwerp da: 
MHi-architeaen uit Maastricht 
heeft gemaakt voor de nieuwe par
keergarage aan de Mayweg in Den 
Bosch is gisteren door de gemeen
telijke Welstandscommissie figuur
lijk de grond in geboord. 
'Schraal' en zelfs 'minderwaardig' 
waren enkele van de termen waar
mee het ontwerp werd neergesa
beld. Min of meer alle aspeaen 
van het ontwerp werden door le
den van de commissie bekriti
seerd. 
Dat gold bij voorbeeld voor de keu
ze van het materiaal (metaal), de 
verlichting van het bovenste par
keerdek (lantaampalen), maar 
vooral de wand van de garage aan 
de zijde van de Mayweg. 
In het ontwerp van M H i gaat die 
over de volle Jengte van 400 meter 
bestaan uit draadstaalmatten waar 
groen, voomamelijk klimop, zich 
aan zal moeten gaan hechten. De 
onderzijde moet onbegroeid bli j
ven omdat de garage anders onvol
doende ventilatie heeft. 
Camiel Deelen van M H i reageerde 

op de kritiek door er op te wijzen 
dat de inrichting van de openbare 
mimte geen onderdeel heeft uitge-
maala van de opdracht die het ar-
chiteaenbureau heeft uitgevoerd. 
De parkeergarage komt op de 
plaats waar nu al een door een 
hek afgeschermd parkeerterrein is. 
Na de bouw van de parkeergarage 
zal de openbare ruimte groter wor
den. 
De inrichting van die groenstrook 
moet er volgens Deelen voor zor
gen dat de garage goed in de omge
ving past , W i j hebben daarvoor 
alleen het decor gemaakt" 
Het verweer van de architea stem
de de commissie, die moet walcen 
over stedebouwkundige en archi-
teaonische kwaliteit niet milder. 
„U maakt die gevel Ga er van uit 
dat u bij wijze van spreken een 
nieuwe stadswal moet malcen." 
De kritiek vanuit de commissie 
heeft tot gevolg dat het architeaen-
bureau ingrijpende aanpassingen 
aan het ontwerp zal moeten gaan 
makeiL 
De parkeergarage is een projea 
van ProRaiL Uitgangspunt is een 
parkeergarage die plaats biedt aan 
800 auto's. De voorziening is be
doeld voor treinreizigers. 
De garage gaat uit rwee lagen be
staan. De onderste laag wordt ver
diept aangelegd. In het midden ko
men een dubbele in- en ui t r i t De
ze uitgangspunten blijven over
eind. 
Aan de spoorzijde wordt in combi
natie met de garage, een geluids
muur aangelegd. 

door Tom de Louw 
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DEN BOSCH - De San Salvatorge
meenschap die vorig jaar met ru
zie vertrok uit de kerk in Den 
Bosch, ziet de parochie 'absoluut 
niet als concurrent'. Dat zegt Jos 
de Ridder, gemeenschapsvoorzit
ter van de gelovigen die sinds een 
jaar in het Cello-gebouw zitten. 
Daar kunnen ze de vieringen hou
den zoals ze dat zelf willen, zon
der bemoeienis van het bisdom. 
In de kerk zit nog steeds een Salva
torparochie. ,We bestaan gewoon 
naast elkaar", zegt De Ridder. „Het 
hoort misschien ook wel bij deze 
tijd, dat iedereen op zijn of haar ei
gen manier invulling kan geven 
aan het geloof Wat bhjft is dat ik 
het nog steeds verdrietig vind dat 
we vorig jaar uiteindelijk uit de Sal
vatorkerk zijn vertrokken." 
De parochie en de gemeenschap 
hebben besloten om voorlopig 
niet meer te praten over samen-
werlcing. Priester Patridc Kuis, die 
de zondagvieringen in de kerk 
doet heeft het over 'wederzijds res-
pea'. Hij weet dat het Cello-ge
bouw bij elke viering vol zit en dat 
het in de kerk mstig is. Daar ko
men op zondag gemiddeld veertig 
tot vi jf t ig gelovigen. „Maar dat is 
niet zozeer een probleem van de 
Salvatorkerk, maar van alle kerken. 
AUeen in de Bossche Lucaskerk zit 
het elke zondag vol." A f en toe is 
er weer een uitvaart in de Salvator
kerk en er staat ook weer een bmi-
loft gepland, zegt Kuis. 
Omdat de gemeenschap niet on
der het bisdom valt hebben ze 
geen bemoeienis van de grote fxi-
sieplarmen voor de parochies in 
Den Bosch. Omdat het bisdom in 
grote finandële problemen zit 
moeten er parochies fiiseren. Het 
sluiten van één of meerdere ker
ken wordt niet uitgesloten. 

Ze voelt zich helemaal thuis 
in het Cello-gebouw, ras-Sal-
vatoriaan Maria van den 
Dungen. „Mensen zijn be
langrijker dan Stenen." 

door Tom de Louw 

O nu en dan loopt ze 
nog eens die San Salva
torkerk binnen, gewoon, 
om een praatje te maken 

met priester Patrick Kuis, die het 
daar nu voor het zeggen heeft Een 
aardige mens, noemt Maria van 
den Dungen hem. Open, vooral, 
en nog lange ti jd rondlopend met 
het idee dat het wel goed zou ko
men mssen de over straat rollebol
lende San Salvatorgemeenschap 
en het bisdom. „Toen", aldus de 
64-jarige Van den Dungen, „zei ik 
tegen Patrick: als een man en 
vrouw uit elkaar gaan hebben ze 
na een tijdje een andere bakker, 
andere slager en lopen ze een an
dere route naar hun werk. Ze gaan 
hun eigen weg. Zo is dat bij ons 
ook. We respecteren ellcaar, maar 
komen voorlopig niet samen. Daar
voor zijn de verschillen te groot" 
De import-Orthense ('in 1973 
kwam ik vanuit Breda naar Den 
Bosch omdat ik hier in het zieken
huis werkte') komt zowat-dagelijks 
nog langs de kerk die haar zo lief 
was. En nog altijd is, trouwens. Als 
vrijwiUigster en coördinator zet ze 
zich al die jaren met hart en ziel in 
voor de Salvatorianen en ja, dus 
doet het haar pijn als zij en haar 
progressieve mede-gelovigen pre
cies een jaar gdeden uit de kerk 
trekken. Nadat ze de in hun ogen 
te rechtlijnige hulpbisschop Rob 
Mutsaerts weigerden als pastoor. 
Het gros van de gelovigen verkast 
met hun gemeenschap naar het 
Cello-gebouw, een meter of wat 
verderop. Daar voelen Van den 
Dungen en de haren zich 'vrijer, 
want het bisdom kijkt niet meer 

over de schouder mee'. De bis
schop stoort zich al jaren aan de al
ternatieve Salvator-vieringen. „Ik 
denlc dat wi j als gemeenschap een 
andere taal spralcen dan het bis
dom. Zij hadden het vooral over 
de regeltjeskant w i j over hoe v̂ e 
het geloof ervaren. De Salvator is 
altijd gezegend geweest met eigen
wijze pastores en dat bedoel ik op 
een positieve maniet" 
Nee, trots is ze er absoluut niet op, 
op al dat gedoe van vorig jaar. Van 
den Dungen, tegenwoordig lid van 
onder meer de koffiezetgroep van 
de gemeenschap, schaamde zich 
voor de mzie met het bisdom, dat 
gerollebol over straat En dan al 
die verhalen die erover in de me
dia Wamen, bah. „Het scheelde 
dat er nu, in tegenstelling tot jaren 
eerder, in de media wel een goed 
beeld bleef bestaan over waar w i j 

'ln sommige opzichten lijkt 
de ruimte zelfs op de kerk: 
de pijlers, het puntdak' 

als gdovigen voor staan. De men
sen in de stad bleven daarom goed 
tegen ons aan kijken." 
Het is voor vrijwilligers als Van 
den Dungen wel wat extra werk, 
die vieringen in het Cello-gebouw 
aan de Van der Eygenweg. Simpel
weg omdat ze zich daar elk week
end opnieuw een ongeluk sjou
wen met stoden en ander meubi-
lait Maar ach, verder vindt ze het 
prima daar. Elke zondag zit het er 
tjolcvol, terwijl het in de kerk zelf 
bijna leeg blijft. „Het Cello-zaaltje 
vodt als onze mimte. Ved gemeen
schappen zoals wi) wijken noodge
dwongen uit naar een café, waar 
het nog naar het bier van de 
avond ervoor mikt. Dat hebben 
w i j gelulddg niet In sommige op
zichten lijkt de mimte zelfs op de 
kerk: de pijlers, het puntdak. Die 
kleine dingetjes vallen op." 
Dat de San Salvatorgemeenschap 

door Paul Roovers 

Presentatie: Linda Akkermans en Theo van de Zande, redatiie Brabants Dagblad 
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DEN BOSCH - Blokker start deze 
maand met een nieuwe winkelke
ten in het land en Den Bosch 
krijgt één van de eerste Bud-
gCt-vinkds. Die komt op de plek 
van E-Plaza aan de Markt 69. De 
opening staat gepland voor 17 no
vember. 
Budg€tis afgeleid van de Big Ba-
zar-winkds waarmee Bloldcer in 
2007 startte. Een succesvolle win
kelketen met een goedkoop assorti
ment, huishoudelijke en schoon
maakspullen, drogisterijartilcden, 
persoonlijke verzorging, speel
goed, hobby- en knutselspuUen, 

cv 

dierenartikden, fietsaccessoires, de
coratie en snoepwaren. Maar waar 
Big Bazar-winkels rdatief ved win-
kdoppervlak hebben, w i l Bloldcer 
de BudgCt-vinkels starten in Idei-
nere panden. Volgens een welinge
lichte bron komt in de BudgCt-vin
kels maar een gering deel van het 
Big Bazarassortiment Daarbij gaat 
het vooral om de kleinere artike
len die mal<keüjk mee te nemen 
zijn voor de klanten. 
Bloldcer w i l dit najaar in totaal d f 
BudgCt-vinkds openen in panden 
in Den Bosch, Allernaar, Amster
dam, Den Haag, Enschade, Hou
ten, Lelystad, Utrecht Ridderkerk 
en Zandvoort 

DEN BOSCH - Een 23-jarige man u i : 
De Meern en een 22-jarige man 
zonder vaste woon- o f verblijf
plaats zijn woensdagnacht aange
houden voor een inbraalcpoging 
bij een restaurant aan de Uüen-
burg in Den Bosch. 
Even na 1.00 uur kwam bij de poli
tie de melding birmen dat twee 
mannen een ruit. van de zaak .had
den ingeslagen. Ze waren wegge
rend toen iemand voorbij Icwam. 
Gewaarschuwde agenten zagen 
dat mannen die voldeden aan het 
signalement in de buurt waren. Ze 
werden aangehouden op de nabij 
gelegen Sint Janssingel. Ze werden 
opgesloten in een poütiecel. 
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'Ik vind het nog steeds 
verdrietig dat we uit de 
kerk zijn vertrokken' 

jos de Ridder, genneenschapsvoorzitter 

'Weinig l<erkgangers is niet 
zozeer een probleem van 
de San Salvatorkerk' 

Patrick Kuis, priester 
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Vrijvt'iliger Maria van den Dungen voor de San Salvatorkerk in Orthen in Den Bosch. foto Scndrc Fesrenboor: 

zoveel gelovigen 'mee zou nemen' 
uit de kerk naar Cello, nee, dat had 
Van den Dungen in haar stoutste 
dromen nog niet verwacht. Zo'n 
zeshonderd mensen staat er bij de 
gemeenschap ingeschreven. Een 
hoop, niet aUeen uit Orthen, maar 
ook van (ver) daarbuiten. Het 
geeft, zo meent de Bossche vr i jwi l 
ligster, aan dat 'stenen niet zo be
langrijk zijn als mensen'. „Ik had 
echt het idee dat ik het heel erg 
zou vinden, dat vertrek uit de 
kerk, omdat zo'n gebouw natuur
lijk heel belangrijk is. Maar de 

mensen blijken dus belangrijker, 
da's de conclusie. Het is ook echt 
niet zo dat ik elke keer aan vroeger 
denk als il< langs de Salvator fiets." 
En wie denkt dat Van den Dungen 
een grote hekel heeft aan Kuis en 
alle andere mensen die er in de 
kerk nu iets van proberen te ma
ken, die heeft het mis. „Het is niet 
omdat je een andere mening hebt, 
dat je die persoon dan ook haat. In 
Breda zat ik vroeger in de poünek, 
voor de Onaftiankelijke Parrij, 
maar dronk ik gewoon een borrel 
met PvdA'er en WD'ers." 

San SalvatorgemeenscBncip 

C Het bisdom Den Bosch en de San 
Salvatorparochie raakten vong jaar 
in conflict. Oorzaak: de benoeming 
van hulpbisschop Mutsaerts als pas
toor. Voor de parochie was Mutsae
rts onaanvaardbaar vanwege zijn af
keurende uitspraken over bijvoor
beeld het homohuwelijk. 

O De progressieve Salvatorgemeen-
• schap vediet eind oktober het kerk

gebouw. Begin november was de 

eerste vienng in het Cello-gebouw 
aan de Van der Eygenweg. 

O Mutsaerts was al snel weer vertrok
ken bij de parochie. Priester Patrick 
Kuis doet de vieringen op zondag 
in de kerk. Daar zitten dan gemid
deld veertig tot vijftig mensen. 

O De vieringen van de Salvatorge
meenschap zijn drukker bezocht 
Daar komen elke week ongeveer 
150 gelovigen op af. 

DEN BOSCH - . I n een half jaar tijd 
heeft de gemeente Den Bosch 
mim honderd mensen met een bij
standsuitkering aan een werkerva
ringsplaats geholpen. Ruim tvv^in-
tig procent van de bijstandsgerech
tigden is gekort op hun uitkering 
of raakten die k w i j t omdat ze de 
ervaringsplek (WWB) weigerden. 
Elke bijstandsgerechtigde die in 
aanmerking komt voor zo'n w&i-
kervaringsplaats (een VAVB'er), 
kan ook daadwerkeüjk aan het 
werk. Dat zegt de gemeente Den 
Bosch. 
Sinds mei plaatst de afdeling Ar
beidsmarkt en Sociale Zaken van 
de gemeente mensen die geschikt 
zijn om werkervaring op te doen, 
op zogenoemde werkervarings-
plekken. Daar kunnen zij ervaren 
hoe het is om te werken in een be
drijf, alvorens zij doorstromen 
naar een echte plek op de arbeids
markt „En mochten die mensen 
niet geschikt zijn voor echt werk, 
dan kunnen we ze nog altijd plaat
sen bij diverse trainingen", zegt de 
gemeente. „Dan moet je voorai 
denken aan motivatie en sollicita
tie." 
In dit trajea loopt ook een aantal 
mensen mee met een lichamelijke 
beperióng, maar zelfs voor hen is 
er werk. „We zoeken net zo lang 
tot we een plelc voor ze hebben." 

Veiling 11-11-12 

DEN BOSCH - De oude steek van 
Peer van den Muggenuheuvel of het 
eerste vaatje bier. De opening van 
het camavalsjaar op zondag n no
vember heeft een veiling voor het 
goede doel. Maar roept mensen 
ook op welk goed doel door de vei
ling gesteimd moet worden. De vei
ling is om i6 . l i uur in de tent op de 
Jeronimus Boulevard (vemoemd 
naar de twee organiserende cafés) 
op de Markt De veiling van het eer
ste fiist OeteidonIcs bier (eerder op 
de dag is het traditionele bierste
ken bij Heineken) is een variant op 
de veiling van het eerste vaatje 
nieuwe haring. 
Goede doelen kunnen v</orden aan
gemeld: vanzwam@hotmaü.nl 

(sütd ïmmMimi^i (19) lichtte ten 
v-

door Mare Brink 

DEN BOSCH - Met de aanhouding 
van een 19-jarige Bosschenaar 
denkt de politie degene te hebben 
achterhaald die ongeveer dertig 
mensen in Den Bosch en Rosma
len heeft opgelicht Dat is gebeurd 
vanaf augustus tot en met oktobet 
De politie maakte gisteren bekend 
dat de man woensdag in zijn wo
ning werd aangehouden en waar
schijnlijk vandaag wordt voorge
leid bij de rechter-commissaris. 
De verdachte was al eerder aange
houden. Dat was het geval op 14 
oktober. Toen werd hij opgepakt 
nadat hij bewoners aan de Van 
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Grobbendoncklaan en Ophovius-
laan in Den Bosch wijs probeerde 
te maken dat hij als smdent .van 
het Bossche Koning Wülem I Col
lege geld inzamelde voor projeaen 
in de Derde Wereld. 
De politie kreeg die dag drie tele
foontjes van mensen die het niet 
vertrouwden. Vooral het gevraag
de bedrag van 25 euro wekte arg
waan. Hij probeerde ook een be
woner ervan te overmigen dat hij 
geld kwam ophalen dat eerder 
door een andere bewoner van het 
huis zou zijn toegezegd. 
Gewaarschuwde agenten konden 
hem op 14 oktober op straat aan
houden. Nadat proces-verbaal 

werd opgemaakt mocht de man 
naar huis. Uit nader onderzoek is 
inmiddels gebleken dat de Bossche
naar zo'n dertig mensen heeft op
gelicht door steeds een vergelijk
baar verhaal af te steken. 
De verdachte Bosschenaar is de
zelfde persoon over wie het Bra
bants Dagblad al berichtte voordat 
hij voor de eerste keer werd aange
houden. 
Schooldireaeur Coen Free van het 
Koning Willem I College bena-
dmkte toen al in het Brabants Dag
blad dat de school geen leerlingen 
langs de deuren stuurt om geld op 
te halen 'voor een of ander goed 
doel'. 

X Voor het laatste regionieuws: brabantsdagblad. 

COLOFON 

^edac-yDe-'s-C-Ier^üge-nDoscC'u 

Emmaplein 25,5211 VZ Den Bosch 
Postbus 235,5201 HB Den Bosch 
Telefoon 073-6157115 
Buiten kantooruren 06-51421654 
E-mail: stadsredactDe@bd.n[ 

Chef 
Jos van de Ven 
Coördinatie 
Karin van Krevel, Annemiek Steenbekkers 
Eindredactie 
Dorien Baaijens, Gert-Jan Buijs, 
Wim Hagemans 
Crossmedia 
Jan van den Oord 

Verslaggeving 
Stad Den Bosch 
Mare Brink, Robèrt van Lith, 
Domien van der Meijden 
EeriDC-Jir. 
Jan van den Hout 
Rosmalen 
Rianneke Mees 

Petra Dircl<s 
Economie 
Kees Bechtold 
Kunst 
Mieske van Eek 
Algemeen 
Linda Akkermans, Tom de Louw, Paul 
Roovers, Ad Rijken, Tilly van Uffelen 

Abonnementen 
Krant niet bezorgd? Ga naar: 
brabantsdagblad.nl/geenkrant 
en vul voor 12.00 uur ïiet formulier in 
voor nabezorging 
of bel 088 - 013 99 30 (lokaal tarief) 
(voor België: 0031-736157041) 
Aanmelding, wijziging, vakantieservice 
ga naar: brabantsdagblad.nl/dekrant 
of bel 088-013 99 30 
Advertenties 
Telefoon 073-6157870 
Fax 073-6157457 
Rubrieksadvertenties 0900-6743836 
E-mail: 
rubriel<s@wegenernieuwsmedia.nl 


