
Definitief 
woningen in 
oud kantoor  
Schijndel
Het verbouwplan van het oude 
gemeentekantoor in Schijndel 
kan doorgaan. De Raad van 
State heeft in een einduitspraak 
alle bezwaren van Schijndelaar 
William Vugts van tafel geveegd.

Jan van Ommen
Den Haag/Schijndel

Voor de gemeente Meijerijstad en 
ontwikkelaar Hein van Stiphout is 
daarmee de weg vrij voor de ont-
wikkeling van het voormalige ge-
meentekantoor tot woonapparte-
mentengebouw met horeca op de 
begane grond. 

Volgens de hoogste bestuurs-
rechter heeft de gemeente de be-
hoefte aan de woningen en horeca 
voldoende aangetoond. Het ge-
bouw past ook na verbouwing en 
toevoeging van een lift- en trap-
penhuistoren prima in het cen-
trumgebied. Volgens het bestuurs-
rechtscollege zal Vugts, die aan de 
Vicarus van Alphenstraat woont, 
geen last hebben van een onaan-
vaardbare toename van schaduw. 

Geen parkeerchoas
Verder voorziet de Raad geen ver-
keers- en parkeerchaos. Voor het 
plan komen 16 parkeerplaatsen op 
eigen terrein en 20 parkeerplaatsen 
zijn in de openbare ruimte te vin-
den, daar zijn er nog 76 beschikbaar, 
aldus de bestuursrechter. Van een 
toename van het verkeer is geen 
sprake, omdat het voormalige kan-
toor meer verkeersbewegingen op-
leverde dan de toekomstige wonin-
gen en horeca. 

Lessen van en voor 
nieuwe raadsleden. 
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Overleven in 
politieke jungle

 c Studenten Sint Lucas laten zien hoe het ook kan

 Hangplekken hoeven niet 
troosteloos en vies te zijn

Maartje Spieksma
Boxtel

‘H
angplekken 
worden altijd  
als iets negatiefs 
gezien”, vertelt 
Floris Alkemade, 

architect en ex-Rijksbouwmees-
ter uit Sint-Oedenrode. ,,Ze wor-
den weggezet als iets onwense-
lijks, terwijl ze juist iets heel 
moois kunnen zijn. We moeten 
jongeren juist stimuleren naar 
buiten te gaan, in plaats van altijd 
binnen op hun telefoon te zitten.”

Dus gaf hij tweede- en derde-

jaarsstudenten Keramiek van het 
Sint Lucas in Boxtel de opdracht 
op zoek te gaan naar deze plekken 
en ze aantrekkelijk te maken. Ze 
presenteerden gisteren de resul- 
taten. 

Grote roze bank 
Van Den Bosch tot Eindhoven en 
van Oss tot Veldhoven, de hang-
plekken die de studenten bezoch-
ten hebben allemaal één ding ge-
meen: ze zijn hartstikke  
lelijk. Zo vond Dieke Schwerz een 
saai, blauw ‘huisje’ langs de Wei-
donk- laan in Den Bosch, waar 
helemaal geen jongeren meer ko-
men. Haar oplossing: een grote 
roze bank met organische vor-
men. Met zitplekken dicht bij el-
kaar, maar ook verder van elkaar 
af, voor degene die even alleen 
wil zijn.

Yasmin Moorman vond een 
groene overkapping in Wijchen, 
met een paar betonnen bankjes. 
Ze wil de plek opfleuren met te-
gels die worden opgehangen aan 
buizen. ,,Je kunt de tegels draaien. 

Zo kunnen jongeren bepalen of ze 
zon willen, of dat ze juist wat 
meer privacy willen.”

Luna van Kessel bezocht een 
een donker ‘hok’ in Heeswijk- 
Dinther. ,,Iedereen vindt het maar 
een enge plek, omdat je totaal niet 
kan zien wat er gebeurt. Dus er 
komt niemand meer.” 

Ze ontwierp kleurrijke tegels 
om de binnenkant van het hok 
mee te bekleden. ,,Ik heb ze be-
spoten in plaats van beschilderd, 
om het effect van de graffiti aan 
de buitenkant van het hok binnen 
terug te laten komen.” 

In het ontwerp komen de cijfers 
0413, het netnummer van Hees-
wijk, terug. ,,Die stonden ook op 
het hok gespoten.”

Vriendschappen
Lineke Louwers bezocht een 
hangplek in het bos bij Wijchen 
waar nog wel gebruik van wordt 
gemaakt. ,,De jongeren daar ver-
telde me dat het voor hen een 
fijne plek is, omdat hier vriend-
schappen ontstaan. Het is een 

plek voor gezelligheid, maar ook 
een plek om even te checken of 
het goed gaat met de ander.”

Wandelaars denken daar anders 
over. ,,De jongeren krijgen altijd 
vuile blikken en mensen lopen zo 
snel mogelijk voorbij. Gewoon 
omdat ze daar zitten.”

Verbinding
Dat is volgens Alkemade precies 
het probleem. ,,Daarom vind ik 
het ook zo mooi dat een aantal 
studenten juist de verbinding wil 
leggen tussen meerdere genera-
ties.” 

Zoals Dyonne Doornbos, die 
een bank ontwierp voor het Anne 
Frankplantsoen in Eindhoven, 
waar bijna geen mensen meer  
komen. En Renske de Meijer, die 
een oversized bank ontwierp voor 
tegen een elektriciteitshuisje in 
Geleen aan. ,,Bij oma thuis, dat 
gevoel moet de plek hebben. Je 
moet er echt op klimmen. Mis-
schien dat dat niet meteen lukt. 
Dan kun je je vriend uitlachen, 
want dat hoort er ook beetje bij.”

Aftandse overkappingen, 
verrotte bankjes en vooral een 
slecht imago. Hangplekken 
voor jongeren zijn niet 
aantrekkelijk. Leerlingen van 
het Sint Lucas in Boxtel kregen 
van ex-Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade de opdracht 
daar wat aan te doen.

 e Dyonne Doornbos, student Keramiek aan het Sint Lucas in Boxtel, laat haar ontwerp voor een jongerenhangplek zien aan Floris Alke-
made (l) en Frans van Doornemalen(r) van Brabant C. Ze ontwierp een bank voor het Anne Frankplantsoen in Eindhoven.  FOTO JAN ZANDEE

l 
We moeten 
jongeren juist 
stimuleren naar 
buiten te gaan 
 – Floris Alkemade, architect 
en ex-Rijksbouwmeester

 e Renske de Meijer ontwierp een hele grote bank, 
die moet voelen als ‘bij oma thuis’. FOTO BD

 e Yasmin Moorman ontwierp een hangplek met 
draaibare tegels in plaats van wandjes. FOTO BD
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