
 
 

Engelen, februari 2015, 
 
Aan de bewoners van de Haverleij/Engelen en in het bijzonder aan alle kinderen van 
Jenaplanschool Antonius Abt, 
 
Er is een belangrijke vraag vanuit de deelgemeenteraad van Engelen gekomen. Daar gaan 
we meer over vertellen: 
Een aantal jaren geleden groeide jullie school uit haar jasje. Het Slot was te klein voor de 
grote groep kinderen. Daarom is toen besloten om een noodgebouw neer te zetten. Dat werd 
de locatie Oeverhuijze. Een aantal clusters heeft daar enige tijd gebruik van gemaakt.  
Nadat de prachtige nieuwbouw op het Park klaar was, zijn die clusters daar naar toe 
verhuisd. De bedoeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch was om op de plaats van 
Oeverhuijze een nieuw kasteel te bouwen. Maar al snel bleek dat de woningen niet verkocht 
zouden gaan worden. De plek zou dus leeg blijven. Jammer, heel jammer.  
 
We merken dat in de Haverleij en Engelen behoefte is aan een uitbreiding van diverse 
voorzieningen op het gebied van zorg. Immers, de kinderen in Engelen worden ouder, de 
ouders worden ouder. 
Dat betekent dat er ook andere wensen zullen komen. Omdat Engelen best ver van de stad 
ligt, vinden wij het als gemeente belangrijk dat er dichterbij huis zorgvoorzieningen komen, 
zoals een bejaardenhuis, een EHBO of een consultatiebureau. 
En dus is de deelgemeenteraad van Engelen aan het bekijken of op de plaats van 
Oeverhuijze een zorgkasteel gebouwd kan worden. De inwoners van Engelen kunnen daar 
van jong tot oud gebruik van maken!  
  
Onze vraag aan jullie, de kinderen, is dan ook: 
 
Kunnen jullie ons helpen met het onderzoeken en opl ossen van de problemen waar de 
huidige cliënten en werknemers tegenaan lopen?  
 
Dit is de bedoeling: 
Jullie bekijken tegen welke problemen de werknemers en cliënten in een bestaande 
zorginstelling aanlopen en jullie onderzoeken technische oplossingen voor deze problemen 
en maken een ontwerp voor het nieuwe zorgkasteel Oeverhuijze. We realiseren ons dat je 
hiervoor op onderzoek uit moet, dat je zult moeten kijken hoe dat nu gaat in bijvoorbeeld een 
ziekenhuis, thuiszorg, bejaardenhuis. Daarom heeft de gemeente gezorgd dat jullie 
voldoende ruimte krijgen om op pad te gaan.  
We hebben ontzettend veel vertrouwen in jullie.  
Jullie zijn de gebruikers van nu en van de toekomst! 
 
Op donderdag 26 maart mogen jullie de plannen en de uitvoering daarvan aan ons laten 
zien. Wij kijken reikhalzend uit naar deze presentatie. We zien heel graag hoe jullie tot een 
bepaald technisch ontwerp zijn gekomen om de cliënten en werknemers verder te helpen. 
Dat betekent dat je in de presentatie ook zeker het proces laat zien. Dat kan met foto’s, film, 
tekst.  
 
Wij wensen jullie heel veel succes en plezier! 
 
Namens de deelgemeente van Engelen, 
 
Ton Rombouts 


