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Verslag  Boschveldoverleg van   12 april 2010 
 
Aanwezig :   Klara Kappetijn, Stefan Driessen & Mary Driessen, Anine Vloedgraven(Divers) 

Jacques Oostrom(gemeente); Elmar Nielen(politie); Fulco Havelaar; José Fontenla, 
Alfred Heeroma; Mieke Haggenburg;  Pieter de Raaf;  Gerrie Cup; Gonnie Opstraat; 
Kees Heemskerk; Berna Deiman (Zayaz);  Pierre Don; Khalid Ahdidouch (Wijkplein); 
Sjef Opstraat; Fred Schifferling ( Divers); Johannes Lijzen; Robert van Lith (Brabants 
Dagblad) 

 
Afgemeld:  Edwin Kokx, Laura Hoek, Peter v.d. Linden(Zayaz); Nicole Pakker; Omar El Allachi; 

Leo Hanegraaf(bewonersondersteuner); Abdelghani Aznay;  
 
 
 

1. Opening  en mededelingen. 
• Boschveld Boent actie vindt plaats op 21 april (met kraakwagen)en tevens is op 

verzoek van het Marokkaans comité een extra actie op zondag 18 april(zonder 
kraakwagen). 

• Wijktheater heeft op 21 mei haar 3e voorstelling  in het buurthuis Boschveld. 
• De jaarlijkse buurtfeest is dit jaar op 27 juni en ook zal op die dag het beeld 

“geketende hartstocht”  op de nieuwe plek (rotonde) worden onthuld. 
 

2. Verslag  1 maart 2010 en nalopen actielijst. 
goedgekeurd 
• Actielijst (zie bijlage hierbij) 
• Volglijst (bijlage hierbij) 

 
3. Cijfers Elmar (stand van zaken). 

• Afgelopen weken is er een golf inbraken in de bergingen geweest in verschillende 
straten. Nadrukkelijk vraagt Elmar aan de bewoners alert te zijn en als er iets vreemds 
aan de hand is, onmiddellijk aan de bel trekken, ongeacht de tijden. 

• Woninginbraken =0 
• Verder niets “schokkends”. 

. 
4. Cijfers van de Wijkwinkel Boschveld. 

• In een bijlage  is een overzicht gemaakt van de diensten die door de wijkwinkel in 
2009 zijn verleend. Totaal aantal  is 902. 

• Het gaat hierbij om dienstverlenende acties en niet om unieke bezoekers. 
• Doordat  nu met een andere registratiesysteem wordt gewerkt zijn de categorieën nog 

meer uitgesplitst. 
• Fysieke meldingen worden, sinds MOR operationeel is, rechtstreeks gemeld en lopen 

dus niet meer via de wijkwinkel. 
• Tov 2008 is de dienstverlening gestegen; maw er maken meer mensen gebruik van de 

informatie- en adviesdiensten. 
• Een uitdraai over het eerste kwartaal 2010 geeft nu al aan dat er 333 aan. Dat zou 

kunnen betekenen dat ook 2010 een stijging van dienstverlenende acties kan worden 
verwacht. Wijkwinkel voldoet kennelijk aan een groeiende behoefte? 

• Wat is “langdurigheidtoeslag”? 
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5. Cijfers MOR(openbaar meldpunt) over 2009; dwz hoofdzakelijk  fysieke meldingen. 
• Door het “openbaar meldpunt”van de gemeente zijn onlangs de cijfers bekend 

gemaakt over de hele gemeente. 
• De meeste meldingen komen uit Boschveld 
• En tot Supermelder is benoemd voor 2009 Kees Heemskerk met 633 meldingen. 
• Overigens is dat ongeveer de helft van het totaal aantal meldingen uit Boschveld; dat 

betekent dat ook steeds meer bewoners en instellingen rechtstreeks bij het MOR 
melden.een goeie ontwikkeling dus. 

• Ook een goede ontwikkeling is, dat het aantal meldingen, stedelijk breed, afneemt. 
Voorzichtig kun je dus concluderen dat het “schoner”wordt en minder beschadigd. 

• Ook wordt nu steeds duidelijker waar de hotspots in een wijk te vinden zijn. 
• Sommige hotspots hebben mogelijk een relatie met het probleem “illegale onderhuur”. 

Dus goed en slagvaardig woningbeheer kan een bijdrage leveren in het “schoon, heel 
en veilig” van de wijk. 

• Na een lange vorstperiode, zoals deze winter, lijkt het probleem toch weer te stijgen. 
 

6. Deelname aan de wijktafel West 22 april a.s. 
• Jacques licht toe en vraagt om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze wijktafel, 

omdat de wijkspeerpunten voor West dan worden vastgesteld. 
• Thema daarbij is “wat gaat goed? Wat gaat niet goed? En wat kan beter? En welke 

rol(len) kunnen bewoners daarbij hebben?” 
• Methode : dmv buurttafels worden dan buurtspeerpunten geformuleerd. 
 

7. Herstructurering, stand van zaken. 
• Fase 1 en fase 2 hebben brieven ontvangen. 
• Eerst keuze is voor (oud)bewoners uit fase 1 en vervolgens vindt er een gesprek plaats 

met gegadigden uit fase 2. 
• De brochures zijn (bijna) klaar 
• De advertentie(s) komen na de meivakantie. 
• Belangrijkste criterium hierbij is “woonduur”; dwz hoe lang woon je in Boschveld (of 

“woonde” voor bewoners uit fase 1) 
• De 3e categorie zijn dan de Boschvelders die een zelfstandige woning achter laten. 
• Er komen ook infoavonden voor Boschvelders. 
• De vergadering geeft aan zeer content te zijn met deze procedure, omdat hier alle 

recht wordt gedaan aan het principe “Boschveld eerst voor Boschvelders”. 
 
• Wat fase 2 betreft; een onlangs opgerichte bewonerscommissie is al in overleg met 

BrabantWonen. 
 

• Stand van zaken mbt de flats Copernicuslaa/Edisonstraat; heringerichte  
flatwoningen van BrabantWonen. 

• De gemeente en BrabantWonen lijken elkaar de bal toe te spelen over de 
herinrichtingsplannen van het openbaar gebied (geldkwestie?) 

• 2.60 zou bij de tuinen erbij komen, na de renovatie. 
• Met de schuurtjes is het nog niet duidelijk wat daarmee gaat gebeuren. 
• Wordt vervolgd dus. 
 

8. Wijkplein (voorheen Pitstop); Khalid, projektleider, informeert. 
• Wijkplein is opgebouwd uit 3 pijlers: 

- De wijkwinkel met info- en adviesservice en zijn faciliteiten 
zoals vergaderruimte, kopiëren ed. 
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- Kernteam, samengesteld uit in Boschveld werkende 
medewerkers zoals BrabantWonen, Zayaz, Divers, Juvans, 
Vivent. 

- ????Deze ben ik even kwijt….(not) 
• projecten die op dit moment lopen zijn 

- De talentenbank; bewoners kunnen aangeven welke vragen zij 
hebben en (ook weer) bewoners die (mogelijke) antwoorden 
hebben op die vragen. In de meeste gevallen gaat het om 
dienstverlenende kwesties zoals willen/kunnen rijden voor 
anderen; iemand kunnen helpen met computers; 
boodschappen willen doen. Daarbij wordt geprobeerd een 
match te maken tussen “vraag” uit de wijk en het “aanbod”die 
de wijk dan zou hebben. Inmiddels is een eerste lijst gemaakt 
vooral van aanbieders. Khalid geeft aan daarom ook 
vrijwilligers/sters te zoeken die de match kunnen maken en 
dus zich in willen zetten. Misschien dat hieruit een 
laagdrempelige boodschappendienst kan worden ontwikkeld? 

- Een telefooncirkel is in de flat A.van Leeuwenhoekstraat 
gestart. 

- In oprichting is een “service-klussendienst”. Ook hier worden 
vrijwilligers/sters gezocht. Een ruimte zou mogelijk voor deze 
doeleinden al beschikbaar zijn. 

- Iedere partner heeft inmiddels een spreekuur in de 
wijkwinkel. 

- Ook ontmoeting zal als activiteit een plek moeten krijgen 
binnen dit project. Ideeën daarover zijn welkom. 

- De wens wordt uitgesproken of de wijkwinkel niet één avond 
in de week open kan zijn? 

• Nog dit jaar wil, aldus Khalid, zal Wijkplein worden gepresenteerd. Op dit moment 
wordt overwogen om dat samen te laten vallen met de wijkfeest op 27 juni. 

• Op dit moment zijn 2 Wijkpleinen formeel opgericht. Dat zijn de Helftheuvel en 
Rosmalen. 

 
9. Inzet Divers in Boschveld; toelichting Anine 

• OKC gaat in 2010 en verder ander gefinancierd worden en gaat dus iets anders 
werken. De intentie zal liggen op de “voor- en na-inburgering”. 

• De uren ontbreken op het overzicht. 
• Verschillende projecten uit 2009 zijn niet meer terug te vinden zoals “aanpak 

Lorentzsplein. 
• Inzet van Divers lijkt nogal versnipperd en weinig samenhangend. Beter een paar 

simpele dingen goed doen over een veel langere tijd (een paar jaar) dan elk jaar weer  
een lijst met activiteiten en nieuwe mensen; zo luidt de wens. 

• Verder geeft de vergadering aan dat zij ook zouden willen dat er mensen in vakantie- 
en weekenden (en feestdagen) bereikbaar en indien gewenst inzetbaar zijn. 

• Vooral de samenhang tussen de werkpakketten ontbreekt en dus ook de bijdrage(n) 
van Divers in de wijkontwikkelingen. Men pleit vooral voor  meer integrale aanpak 
van de alle inzet door de verschillende instellingen in Boschveld. 

 
10. Agendapunten voor 31 mei. 

1. verkeer 
2. wijkfeest 27 juni 

 
 
 



Boschveldoverleg 12 april   

bestand : Verslag  Boschveldoverleg concept 12 april 2010.doc  FS  

4 

 

11. Rondvraag en sluiting. 
• Khalid geeft aan dat hij 3 dagen inzetbaar is in Boschveld. 
• Gerrie vraagt hoe het staat met het net over de Kooi? Is besteld, aldus Jacques. 
• Bord parkeerverbod in de Edisonstraat moet nog worden geplaatst. 
• Mevr. Driessen meldt dat Arriva nog steeds de verkeerde routes rijdt. 
 
 

 
 
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. 

   

1910091  

De bedoeling is dat 3 of 4 platanen, die vanwege de 
aanleg van de Randweg, waarop een herplantingsplicht 
rust, worden herplant aan de Chr. Huygensweg tijdens 
het plantseizoen. Men is op zoek naar financiën 
hiervoor. De herplanting van de beuken aan de 
Onderwijs Boulevard gebeurt nadat de totale 
Onderwijsboulevard is aangepakt. 

Peter vd Oudenalder 
Tel: 61555508 

1910092 Er komt één herinrichtingsplan voor het totale gebied. 
Informatieavond wordt gepland 

Pvd Oudenalder 

1910094 
De lichtmasten op en rond bouwterrein van fase 2 
worden z.s.m. geplaatst. Offerte door BOR is 
aangevraagd 

Pvd Oudenalder 

1910095 

Rond 15 maart 2010 komt antwoord van College op 
brief. Bewijzering ontbreekt; onduidelijke  en onveilige 
verkeerssituatie. 
Er is een extra bijeenkomst geweest hierover 
Varkensruggen gaan weg en er komt geen belijning op 
de weg. 

Doorgeven aan Koen 
Parkeerblokken gaan weg 
en er komen tijdelijke 
drempels. 

1910098 

Gemeente zoekt op dit moment contact met kunstenaar 
Couzijn (of diens erfgenamen) over het verplaatsen van 
het beeld naar de rotonde. Plaatsing op zijn vroegst eind 
maart vanwege procedure aanvraag bouwvergunning. 
Met festiviteiten en BIG-aanvraag (door Pierre/Kees). 
Besloten is de onthulling op het wijkfeest, 27 juni, te 
doen. 

PvdOudenalder;  

120410 Stand van zaken met openbaar gebied  rondom de flats 
Edisonstraat/Copernicuslaan 

Jacques 
Oostrom/BrabantWonen 

1801102 Huurcontract escortbureau is toch verlengd BIM/J. Oostrom 
0103101 Activiteiten en ruimtes in nieuwe BBS A. Vloedgraven 

 
Volglijst 

Datum onderwerp Afspraak 

101005 
Stijgende kamerverhuur en woningsplitsing 
Veemarktkwartier en rest van de wijk. Blijft 
aandachtspunt.  

Bewonerscommissie 
Veemarktkwartier samen 
met gemeente. “Het lijkt 



Boschveldoverleg 12 april   

bestand : Verslag  Boschveldoverleg concept 12 april 2010.doc  FS  

5 

 

z’n vruchten af te 
werpen”aldus Fulco. 

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  OMP 
(openbaar meldpunt) 

19100910 Zayaz geeft overzichten (per kwartaal) Woningen die 
weer worden bewoond door nieuwe huurders. 

Zayaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


