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Verslag  Boschveld-overleg van   18 januari 2010 
 
Aanwezig :   Sjef Opstraat; Kees Heemskerk; Bart Oosterveld; Johannes Lijzen; Leo Hanegraaf; 

Pierre Don; Jacques Oostrom (buurtmanager); Elmar Nielen (Buco politie); Fulco 
Havelaar; Fred Schifferling (Divers) 

 
Afwezig:  Wiechert Veenendaal; Najia El Alaoui; Abdelghani Aznay; Laura Hoek;  Mike van 

Dartel. 
Afgemeld:  Berna Deiman (Zayaz);  Peter van den Oudenalder; Alfred Heeroma; José Fontenla;  

Malou van Doormaal (stagiaire Divers); Mieke Haggenburg; Klara Kappetijn; Anine 
Vloedgraven (Divers); Edwin Kokx; Fam. Driessen;  Peter vd Linden (wijkmeester 
Zayaz- opvolger van Kees Scheepens). 

 
 
 

1. Opening  en mededelingen. 
• Agendapunt 4, foto van Boschveld, komt te vervallen (Anine Vloedgraven) 
• Wijkspeerpunten verzet naar de eerstvolgende  bijeenkomst (1 maart as.). Evenals het 

“praatstuk” van Jacques over dit onderwerp. 
• Ook de BBS, agendapunt 3, wordt verschoven. Dat geldt dan ook voor de 

daarbijbehorende bescheiden die iedereen heeft ontvangen (Anine Vloedgraven). 
 

2. Verslag  30 november 2009 
• Blz. 2; is een gesprek geweest met gemeente, informeert Jacques. Ze, dwz Arriva, zal 

zich aan de afspraken houden. Mocht dat niet het geval zijn, dan dit signaal melden bij 
Jacques. 

• Cijfers van Elmar (aanvullend); hij geeft een overzicht over 2009. 
1. Woninginbraken is 38% lager dan in 2008. Geldt voor zijn gebied: Boschveld, 

Deuteren, Rietvelden en Paleiskwartier.. 
2. Drank- en drugsoverlast is 69% verminderd. 
3. Jeugdoverlast; is 50% gestegen (dwz van 55 naar 84 meldingen). Wil ook 

zeggen dat de bereidheid om te melden toeneemt en dat is een gunstig 
voorteken.  Locaties vooral in de MvCoehoornplein; de kooi; schoolplein en 
het winkelcentrum. 

4. Auto-inbraken; is 25% minder dan in 2008 
 

3. Stand van zaken m.b.t. de herstructurering (Kees licht toe). 
• Bewonersconferentie 8 januari jl.; was een goede sfeer; veel bewoners hebben de 

conferentie bijgewoond; er is een goed en evenwichtig beeld “naar buiten” toe 
ontstaan  m.b.t. de wensen van bewoners en hoe zij hun wijk in de toekomst zien. 
Het wijkplan blijft voor de gemiddelde bewoner toch taaie stof.  De boodschap dat 
bewoners je “sociaal kapitaal”  is voor de toekomst, is goed overgekomen en hopelijk 
wordt daar ook in geïnvesteerd. Misschien wat te idyllisch weergegeven? De 
organisatie van de dag is perfect geweest. De hamvraag zal  nu worden “hoe nu 
verder” ? 

• Wijkplan; behandeling in de gemeente is uitgesteld. 3 februari komt het in de 
commissie ROB en 23 februari in de gemeenteraad. Aankondigingen hiervan zijn te 
vinden in de Bossche Omroep. 

• Fase 1; de nieuwbouw fase 1 is eerder klaar dan gepland; na de vakantie 2010 is in 
september 2010 oplevering 1e koopblok. In april start verhuur van huurwoningen, 
waarvan de eerste in oktober 2010 worden opgeleverd.. 
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• Winkelcentrum; alle winkelpanden zijn inmiddels verhuurd. Misschien is het een idee 
om alle buurtwinkels eens  te presenteren op een rijtje in de buurtkrant? 

 
4. Wijkspeerpunten; doorschuiven naar de volgende bijeenkomst (1 maart) 
. 
5. Stand van zaken BBS; ook naar de volgende bijeenkomst samen 
 
6. Foto Boschveld 2010;  op 1 maart as 

 
 
7. Wijkplein (voorheen Pitstop) gaat naar 12 april. 

 
8. Rondvraag. 

 
• VOLGENDE BIJEENKOMST IS   OP  1 maart; noteer alvast in de agenda. 

 
• Fred meldt dat het verzenden (verzendlijst) van de buurtkrant voortaan zoveel 

mogelijk per mail gaat. Is er een andere voorkeur dan graag bij hem aangeven. Reden: 
goedkoper en een groter bereik. 

 
• Fulco; Espresso lijkt andere klanten te trekken, zeggen bewoners uit de Kalverstraat. 

 
Parallelweg 10 tm 20; stoepen liggen open en het lijkt nu wat te gaan verzakken. 
Melden bij het Openbaar  Meldpunt. 
 
Het pand aan de Oude Engelenseweg nr 2; wordt nu verbouwd? Is daar meer 
informatie over? 
 
De uitgeprocedeerde asielzoekers, op de Parallelweg, gaan (waarschijnlijk) weg naar 
een centrale opvang. Wat gebeurt er met de woningen? Vraag aan gemeente.. 
 
Een escorteservicebureau op de Paardskerkhof; zou een contract zijn van één jaar. 
Dat jaar is nu voorbij..wat nu?  

 
• Bart Oosterveld; komt er op de Chr. Huygensweg geen belijning en/of een zebrapad 

bij de oversteek naar Samuel Morsestraat? Volgens Kees zal er zeker geen zebrapad 
komen (is daar niet geweest) maar de belijning vraagt hij na bij Peter van den 
Oudenalder 

• Johannes Lijzen; heeft vragen omtrent het beheer van (wijk)activiteiten straks in het 
(nieuwe?) BBS-gebouw.  BBS-komt op de agenda van 1 maart as. 

 
 
Fred Schifferling 
Thursday, March 05, 2015 
 
 
Bijlage: actielijst. 
 
 
 
 
 
Actielijst  

Datum Onderwerp afspraak 

070909 Haalbaarheidsonderzoek tbv de herstructurering van het 
winkelcentrum opvragen, zodra deze is uitgevoerd. 

Ton van der Heijden en 
Pierre Don. 
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1910091  

Bomen die weg zijn uit de hele wijk worden 
teruggeplaatst, inclusief Onderwijsboulevard. Totaal 18 
beuken en 3 platanen. Wordt er een proces-verbaal 
opgemaakt van de reeds omgekapte bomen (ouder dan 
50 jaar)? 
Komende week ( de week van 25 jan)is er een 
bijeenkomst hierover. 

Peter vd Oudenalder 
Tel: 61555508 

1910092 Aanpak buitengebied in één plan met herinrichting fase 
1 en ook de situatie B.Ballotweg daarin meenemen. 

Pvd Oudenalder 

1910094 

Laten branden van lantaarnpalen AvLeeuwenhoekstraat. 
Probleem samenwerking met Essent. ’t Een en ander 
nog in onderzoek. Tevens zijn ook 3 lantaarnpalen 
verdwenen. 

Pvd Oudenalder 

1910095 
Problemen winkelcentrum rondom bouwkeet, 
Copernicuslaan met oa sluiproute. Bewijzering 
ontbreekt; onduidelijke  en onveilige verkeerssituatie 

Doorgeven aan Koen 

1910098 

Gemeente zoekt op dit moment contact met kunstenaar 
Couzijn (of diens erfgenamen) over het verplaatsen van 
het beeld naar de rotonde. Plaatsen in de laatste week 
van februari  is de planning. Met festiviteiten en BIG-
aanvraag (door Pierre/ Kees). 

PvdOudenalder;  

   
 
Volglijst 

Datum onderwerp Afspraak 

101005 

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

Bewonerscommissie 
Veemarktkwartier samen 
met gemeente. “Het lijkt 
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 maand). Woningen die 
weer worden bewoond door nieuwe huurders. 

Zayaz 

 
 


