
Boschveld overleg  14 april 2011 

 

Verslag  Boschveldoverleg van  11 april  2011 

 
Aanwezig:   Stefan Driessen & Mary Driessen; Gerrie Cup; Kees Heemskerk;  Leo Hanegraaf 

(bewonersondersteuner);  Sjef Opstraat; Mieke Haggenburg; Lieneke Verspaandonk 

(Divers); José Fontenla; Johannes Lijzen; Alfred Heeroma; Pieter de Raaf; Klara 

Kappetijn; Elmar Nielen (politie) Anine Vloedgraven(Divers); Fred Schifferling 

(Divers); Jacques Oostrom (gemeente); Fulco Havelaar; Peter vd Linden (Zayaz); 

Wiechert Veenendaal; Yvonne Heeres (gemeente); K.Al Houji; Mieke Haggenburg; 

Mike van Dartel; Riekje Bosch (gemeente). 

 

Afwezig met kennisgeving:   

Laura Hoek; Lisette van Schijndel, Berna Deiman (Zayaz); Tom van Sprong; Ton 

Joore; Pierre Don;  

 

 
1. Opening en mededelingen 

• Boschveld Boent-actie vindt plaats op 13 april (nog steeds) met medewerking van de 

Afvalstoffendienst(dank zij Bernhard van Well). De volgende actie in 2011 van Boschveld 

Boent is op 14 september. 

• Onlangs is gestart het project “ buurtman/buurtvrouw”; Leo geeft informatie hierover. Mieke 

en Karima zijn de buurtvrouwen en zijn gestart met huisbezoeken. Er is een 

begeleidingscommissie die het inhoudelijk aanstuurt. De methode is de presentiemethode. 

Eerste indruk is “ dat veel bewoners erg aardig en vriendelijk de buurtvrouwen ontvangen en 

gretig meedoen aan de gesprekken”..aldus Karima en Mieke. Er komt een verslag van de 

gevoerde gesprekken. 

• Omdat vandaag de laatste bijeenkomst voor Jacques is, nodigt de voorzitter iedereen uit, na 

afloop, op een drankje aan de bar. En uiteraard een welkom voor Riekje Bosch die vanaf 

vandaag de taken over zal nemen van Jacques. 

• Niet iedereen blijkt de actielijst (achteraan het verslag) te hebben ontvangen en/of bij zich te 

hebben. Besloten wordt dit te verschuiven naar het volgend overleg (23 mei) 

 

2. Verslag 28 februari 2011 

• Blz. 3 BBS-bijeenkomst 21 april vervalt; een nieuwe datum zal worden aangekondigd. 

• Cijfers Elmar(politie) 

- Er is een toename van woninginbraken 

- Overlast graag melden via het 0900. 

 

3. Tussenbalans sociale visie (Yvonne Heeres, gemeente) 
Door Yvonne is vooraf een praatstuk uitgereikt waarin 4 jaar sociale visie wordt geëvalueerd. 

De bedoeling is dat het voor de zomer nog in het college wordt besproken. 

Aan de hand van 4 thema’s worden een aantal steekwoorden en/of cijfers aangegeven. Via de 

tweejaarlijkse monitoring over “ veiligheid” worden deze gegevens (via de categorie “ 

contacten” ) verzameld. 

a. Gemengde wijk  

- sociale woningen 

- Doorstroming stijgt; lijkt al hoger dan het landelijk gemiddelde. 

- Volume wordt niet groter 

b. Zorgzame buurt 

- 1
e
 lijnszorg in Boschveld vraagt om uitbreiding? 

- Hart van Boschveld stimuleren (niet de BBS). 

- Uitbreiding nieuwbouw betekent ook uitbreiding van patiënten en het aantrekkelijk maken 

voor huisartsen/gezondheidscentrum. Is dus ook een ondernemersvraag. 

- Aantal senioren stijgen niet. 
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- Niet alle casussen/cases waar hulp wordt verleend komen in het netwerk; vaak alleen de “ 

zwaardere gevallen”…Registratie dus onvolledig. 

- Werkloosheid wordt een keer per 4 jaar gemeten; dus de cijfers zijn niet helemaal up to 

date. 

- Voorzieningen voor ouderen stijgt? Lijkt niet helemaal de werkelijkheid immers een 

supermarkt; een busroute; een brievenbus is er nog steeds niet. 

c. Jong zijn: 

- Wat is het “ gewicht” van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Criteria hiervoor 

veranderen elk jaar…moeilijk te meten dus. 

- BBS zou een buurtschool moeten worden. Vraag is hoeveel kinderen op deze school wel 

degelijk uit de buurt komen? 

- Jongeren (in de monitor met dezelfde vragen) kunnen wel vergeleken worden. 

- Jongerenoverlast is wel te traceren en te benoemen in dit overzicht. 

- Niet alleen het onderwijs is bepalend voor de ontwikkeling van het kind, maar ook de 

(directe) groeiomgeving van het kind. 

d. Actieve buurt. 

- Rapportcijfer (beleving) veiligheid is gedaald. 

- Wat over Boschveld wordt “ gehoord”  is soms heel anders dan wanneer  mensen het zelf 

noemen. 

- Anonimiteit vergroot het gevoel van onveiligheid wel. 

- Er zijn ook bijzondere incidenten geweest in de periode 2006-2010. 

 

Kortom.. 

- Het vergelijken van de wijken over 2 weken in het college. 

- Beschrijving hiervan is aanvullend op dat verhaal. 

- Boschveld en Deuteren worden hierin  gecombineerd 

Op woningen (positief) 

Gezondheid (negatief) 

Veiligheid (negatief) 

Sport en cultuur (negatief) 

- Vraagtekens worden gezet bij de cijfers en indicaties zoals ze worden aangegeven. 

- Vraagtekens bij de representativiteit van de invullers van de vragenlijst. 

 

4. Stand van zaken herstructurering. 

• Fase 1 (signatuur); stand van zaken koopwoningen: daarvan zijn er 26 verkocht; 14 tijdelijk 

verhuurd en 1 optie op huur. 

• Alles zou voor de bouwvakantie worden opgeleverd. Inclusief de bouwketen. 

• De weg is dan wel vrij gemaakt, maar nog niet opgeknapt. 

• De blauwe zone voor het winkelcentrum start (waarschijnlijk ) over 8 weken. 

• Onderwijsboulevard gereed op 24 april? 

• Fietstunnel- onveilig op dit moment door ontbrekende verlichting. Politie is waakzaam. 

• BBS-bijeenkomst is verschoven naar 24 mei as.  

• Evaluatie van de aanpak van het Veemarktwartier (illegale kamerbewoning) komt er niet. Er 

komt wel en college-nota hierover samen met ervaringen van de Bartjes en de Hambaken. 

Jacques heeft zich hierover behoorlijk hard gemaakt binnen het gemeentelijk bestel. 

• De jaarlijkse buurtdag Boschveld vindt dit jaar plaats op 19 juni 2011tussen 13.00-17.00u. 

Locatie wordt het schoolplein in combinatie met belendend grasveld (met betonblokken) en de 

Kooi. De werkgroep Wijktheater neemt deze keer een prominente plaats in de programmering 

van het podium, waarbij zoveel “ lokaal talent”  te zien zal zijn. Uiteraard zal de wijkwinkel 

headquarter worden van dit festijn. Medewerkers worden nog gezocht hiervoor..(melden bij 

Fred). Een werkgroep die dit voorbereidt kan ook nog steeds mensen gebruiken svp. 
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5. Rondvraag. 

• Jose Fontenla vraagt of een camera aan de buitenkant van de winkel van de fruitboer wel mag 

staan. Elmar geeft aan dat dit wel mag, maar hij geen opnames maken van het openbaar 

gebied en dus ook niet van  de mensen die in dat gebied vertoeven. 

• Riekje geeft aan voortaan dit overleg, namens de gemeente , bij  te wonen. 

• Fred meldt dat as vrijdag ( 15 april) weer een wijktheater is en nodigt iedereen uit deze bij te 

wonen. 

• Buurtdag is dus dit jaar op 19 juni vastgesteld. 

• Kees maakt  van de rondvraag gebruik om afscheid te  nemen van Jacques en legt daarbij de 

nadruk op de ontwikkeling die Jacques in de  afgelopen 8  jaren in Boschveld heeft doorlopen.  

• Jacques besluit waardig met “partir c’est mourir un peu”… en wenst iedereen dan ook  “ a 

place in the sun”… 

• Aansluitend borrel…. 

 

Volgende bijeenkomst maandag 23  mei.  
 

Bijlage: actielijst. 

 

 

(* de nummers achter de data 191009 1 betekenen de eerste afspraak van de betreffende vergadering van 19 oktober 2009) 

 

 

Actielijst  

Datum Onderwerp Afspraak 

070909 

Haalbaarheidsonderzoek tbv de herstructurering van 

het winkelcentrum opvragen, zodra deze is 

uitgevoerd. 

Ton van der Heijden en 

Pierre Don. 

0103101 Activiteiten en ruimtes in nieuwe BBS A. Vloedgraven 

   

181010-1 Nieuw: bloemetje aan omwonenden fase 1? Hamid 

181110-2 

Nieuw: plannen en detail info over inrichting 

openbaar gebied fase 1 en aansluitend daarop naar het 

Westerpark 

Hamid 

   

181110-4 
Nieuw: brief aan gemeente over handhaving 

Kamerverhuur 

Fulco 

   

 

Volglijst 

Datum onderwerp Afspraak 

170110-1 

(nieuw) 

Boschveldacademie Initiatief bij OBB 

160407 
politiecijfers elk Boschveldoverleg Elmar Nielen; periodiek 

terugkomend. 

130704 

cliënten/bezoekersmeldingen die gebruik maken 

van de service van de wijkwinkel 

Jaarlijks terugkomend 

overzicht; actie: Divers. 

Samen met de cijfers van 

de gemeente van het MOR 

(openbaar meldpunt) 

19100910 
Zayaz geeft overzichten (per kwartaal) Woningen 

die weer worden bewoond door nieuwe huurders. 

Zayaz 

 
 


