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Aanwezig:    
Bewoners: Mieke Haggenburg, Stefan Driessen, Mary Driessen, Ellie Jordans,  Marieke 
Smeets, Nicole Pakker,  Edwin Kokx, , Bert Smolders ,  Liesbeth van Malsen (werkzaam in 
Boschveld), Elsa Reis, Sjef Opstraat, Pieter de Raaf, Kees Heemskerk (voorzitter en notulist) . 
Divers: Wim Smeets, Anine Vloedgraven, Brahim Settout. 
Wijkteam: Antonie Stevens. 
Juvans: Mohammed Cherabi 
BrabantWonen: Edith van Venrooy. 
Gemeente: Riekje Bosch, Hamid Azimi, Jasper Maas, Dave de Lang. 
Politie: Bas van Boxtel 
EGP Den Bosch (Parousia):  Peter Verweij  
BWWB: Rob Verschuur, Marij Sonnevijlle. 
Keramisch spoor kunstwerk: Christine Jetten. 
Jan Dekker: schoonzoon Ninaber van Eyben 

Afwezig met kennisgeving:  
Bewoners: Ben en Jeanne van der Kallen, Klara Kappetijn,  
Gemeente : Elly van den Hombergh. 
Buurtkrant: Alfred Heeroma. 

1. Opening en mededelingen. 
Kees Heemskerk opent vergadering om 19.35 uur met de beste wensen voor iedereen en de 
verklaring dat we wat dicht op elkaar zitten, omdat vanmiddag pas bleek dat de in juni 
opgegeven data voor het Boschveldoverleg niet in de planning van de BBS waren 
opgenomen.   
Aan de agenda wordt toegevoegd : groen / bomen. 

2. Goedkeuring verslag 30 november 2015  
Blz. 4 3e regel: begroting moet zijn begroeiing. 
Actielijst: wijkschouw rond oud en nieuw kan daarvan af. Dat is goed gegaan. 
Bij aanpak "handel" gele parkeerkaartjes wordt opgemerkt dat dit moeilijk is.  Dat is alleen uit 
te bannen als men net als in Deuteren overgaat op parkeermeters. Daar is enkele jaren geleden 
bij de invoering van de parkeerregeling voor de hele wijk uitdrukkelijk niet voor gekozen. 

3.  Aanpak Paardskerkhofsweg.  
Hamid Azimi geeft de volgende toelichting op de gewijzigde planning. Op 15 of 16 februari 
begint de aannemer met het verleggen van de leidingen voor de Nutsbedrijven. Het terrein 
van het CPO-project wordt dan bouwrijp gemaakt. Hetzelfde geldt voor de nieuwe plek van 
de Boschveldtuin die dan ook in orde gemaakt wordt. De aannemer heeft daarvoor ongeveer 3 
weken nodig. In die periode wordt de Paardskerkhofweg enkele dagen afgesloten.  
K. Heemskerk merkt op dat niet alleen de Paardenkastanje en de Haagbeuk gekapt worden 
maar ook de 3 bomen rond de parkeerplaats Edisonstraat. De grond van die 5 parkeerplaatsen 
komt ook bij het CPO-project en daarvan zijn de omwonenden die de parkeerplaatsen nu 
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gebruiken niet van op de hoogte gesteld door de gemeente. Die bestaande parkeerplaatsen 
worden niet gecompenseerd. Dat moet wel gebeuren. Daar moet nader overleg over komen. 
Nicole Pakker vraagt of dan alle zaken als grond, hek enzovoort voor 12 maart NL doet 
aanwezig zijn zodat dan de nieuwe tuin ingericht kan worden. Hamid antwoordt daarop 
bevestigend. 
Hamid vervolgt: vanaf 1 maart wordt PK 14 gesloopt. Dat duurt 3 maanden tot eind mei. 
Vervolgens gaan in begin juni de nutsbedrijven aan de gang met de leidingen, Dat duurt 6 - 
maximaal 8 weken. Zo gauw dat kan begint dan de aannemer met de riolering en de 
bestrating. Dat duurt 16-18 weken zodat dit deels in 2017 overloopt. 
Er komt een onderzoek naar de bodemvervuiling maar het vermoeden is dat dit zal meevallen 
op grond van eerdere onderzoeken. 
Gevraagd wordt welke omleidingroute er komt als de Paardskerkhofweg aangepakt wordt. 
Hamid antwoordt dat deze nog niet definitief is en dat ook het alternatief van de wijk n.l. 
gebruik van  het voormalig parkeerterrein van de Afvalstoffendienst bekeken wordt. Daarbij 
hoort dan ook de kwestie of de speelplek Koestraat tijdelijk eruit gaat zodat de betreffende 
bewoners de straat uit kunnen. Een mogelijkheid is ook dat bewoners van dat gedeelte 
Koestraat tussen speelplek en Paardskerkhofweg parkeren op dat voormalige parkeerterrein 
van de Afvalstoffendienst. 
Kees Heemskerk vraag  hoe het nu zit met de compensatie van de parkeerplaatsen die bij de 
herstructurering Oude Engelenseweg verdwenen zijn. Hij heeft afgelopen week tekeningen 
gehad en tot zijn verbazing staan die parkeerplaatsen getekend op het basketbalveld en dat is 
juist afgewezen en vanaf juli zijn door de wijk 5 alternatieven aangedragen die de grote 
parkeerdruk in het Veemarktkwartier kunnen verlichten. Daarop is nog steeds geen reactie 
geweest. Hamid Azimi blijkt een andere latere tekening te hebben waarop de parkeerplaatsen 
haaks staan getekend in de Koestraat. Dat betekent het kappen van enkele bomen en dat was 
juist uitgesloten in de e-mail met alternatieven "met behoud van bomen". Ook is het niet 
duidelijk hoe het zit met de sloop van de lindes op het eind van de Paardskerkhofweg. 
Toegezegd wordt dat Hamid zo snel mogelijk een gesprek regelt waarbij ook William Jans 
aanwezig is, zodat alle knelpunten kunnen worden doorgesproken. 
(vervolgens krijgt wijkagent Bas van Boxtel een telefoontje voor spoed en behandelt hij met 
goedvinden van voorzitter Christine Jetten  alleen enkele kenmerkende zaken; zie verder 
onder 4). 
Christine Jetten, beeldend kunstenaar, heeft met de subsidie van het Keramisch Spoor zich 
bezig gehouden met de Paardskerkhofweg en in het verleden met vertegenwoordigers van de 
wijk gesproken. 
Zij onderscheidt in haar werk verschillende fases. 
In de 1e fase heeft zij vogelhuisjes ontworpen die de vorm hebben van de 2 te handhaven 
panden Paardskerkhofweg 8 en 10. Zij heeft er 100 laten maken door Cor Unum 
en wel 20 voor elk van de 5 soorten vogels. In volgorde van grootte van de opening zijn dat: 
koolmees, pimpelmees, ringmus, gekraagde roodstaart en huismus. 
Zij hoopt dat de architect of de bouwer van de woningen, die vogelhuisjes aan de nieuwe 
bewoners cadeau doet, zodat er nog meer vogelhuisjes gemaakt kunnen worden. 
In de 2e fase wordt er wat gedaan met de wandelroute. Daarvoor blijven de rails die nu in de 
bestrating liggen, bewaard en tussen die rails komen stelconplaten. Die liggen nu ook al op 
het BIMterrein. Op die stelconplaten komen dan de silhouetten van de vogels die een 
vogelhuisje krijgen. Misschien zijn daarvoor nog wat sponsors nodig. 
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Aan de orde komt wat er gedaan wordt met de twee kunstwerken van Ninaber van Eijben.  
Deze zijn op verzoek van de wijk bewaard en in de buurtkrant is ook gevraagd of men daar 
een plek voor wist. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze kunstwerken een plek te 
geven in de BBS. Dat is alleen met het kunstwerk van de Leeuw gebeurd in de aula. De twee 
andere kunstwerken zaten nog op de gevels van het buurthuis. Voor de hand zou liggen om  
zeker het paard een plek te geven in de Paardskerkhofweg. Ofwel aan één van de woningen 
dan wel aan de op te knappen BIMgebouwen. De heer Dekker vraagt of ze wel goed bewaard 
worden, want terracotta  vraagt een aparte behandeling. Het is misschien goed dat hij contact 
opneem met Nout Lammers, de drijvende kracht achter de groep die de kleine kunstwerken 
voor 's-Hertogenbosch wil behouden. 
Hamid Azimi zal nagaan of de beide kunstwerken goed bewaard worden. 
. 
4.  Politiecijfers 2015 
Bas van Boxtel heeft de cijfers van de politie over 2015 wat betreft Boschveld bij zich. De 
grens van Boschveld loop bij de Oude Engelenseweg even, Oude Vlijmenseweg  oneven, 
Simon Stevinweg, Christiaan Huygensweg, Parallelweg. (zijn korte verhaal op de 
vergadering vanwege spoedoproep is hier uitgebreid met later opgestuurde e-mail) 
Op grond van de cijfers gaat het niet heel slecht in de wijk wat betreft de zogenaamde High 
Impact Criminaliteit. Het aantal woninginbraken is nagenoeg gelijk gebleven. De 
voertuigcriminaliteit is behoorlijk gestegen Het aantal inbraken was 54 in 2014 en in 2015 86. 
De daders zijn vooral uit op de (modules in de ) navigatiesystemen  Ook het aantal 
bromfietsdiefstallen (van 2 naar 8) is gestegen. Opvallende dalers waren diefstal 
motorvoertuigen van 7 naar 2, overige diefstallen (uit gebouwen heling, zakkenrollen enz.) 
van 19 naar 8 en fietsendiefstallen van 22 naar 13.   
Het aantal geweldsdelicten is licht toegenomen met name door een stijging van het aantal 
(verbale) bedreigingen van 8 naar 12 . Het aantal mishandelingen is van 17 naar 15 gegaan. 
Wat betreft de aantasting van openbare orde en openbare ruimte het volgende. 
Het aantal vernielingen is gestegen. Vernielingen aan auto's s van 15 naar 25 en van overige 
objecten van 8 naar 21. Jasper Maas van Beheer Openbare Ruimte geeft aan dat de gemeente 
vaker stappen onderneemt om aangifte te doen betreffende vernielingen. Dat verklaart deze 
laatste stijging. 
Ook de overlast is toegenomen in de wijk buren (15 naar 20), huiselijke gewelddadigheden 
(van 8 naar 14), overige geluidshinder (62 naar 73) geluidsoverlast horeca (7 naar 10). Het 
aantal keren dat er overlast van zwerver gemeld werd is toegenomen van 1 naar 6. 
Bas van Boxtel benadrukt dat het van groot belang is om allerlei zaken van overlast en 
pogingen tot inbraak te melden. Ook als men verdachte situaties ziet is het goed om deze te 
melden. 

5.  Groen en bomen.  
Dit agendapunt is opgenomen op verzoek van Dave de Lang, die de vervanging van bomen op 
de pleintjes 's Gravesandestraat en van Musschenbroekstraat wil toelichten. 
Nicole Pakker zet eerst op een rij wat er allemaal de laatste maanden rond bomen aan de hand 
is geweest. Het is een waslijst van elkaar tegensprekende ambtenaren omtrent kappen van 
bomen, aanvragen voor kapvergunningen die niet besproken worden met de werkgroep en zo 
maar van de ene op de andere dag kappen van bomen. Bovendien zijn er dan geen duidelijke 
toezeggingen voor vervanging: van Musschenbroekstraat/Celsiusstraat , Paardskerkhofweg, 
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van Musschenbroekstraat en 's-Gravesandestraat, geen tweede rij bomen langs Nelson 
Mandelaweg. 
Kees Heemskerk is van mening dat wat betreft de werkgroep groen en spelen hij zich afvraagt 
om daar nog tijd aan te besteden, omdat alles bij de gemeente langs elkaar loopt en afspraken 
niet worden nagekomen. 
Riekje Bosch geeft aan dat dit knelpunt erkend is en er een gesprek op hoog niveau heeft 
plaats gevonden. De communicatie van de gemeente naar de wijk en de interne afstemming 
kan beter. Daarom is er besloten dat er voor de wijk 2 aanspreekpunten komen: 1 wat betreft 
realisatie (Hamid Azimi) en 1 wat betreft beheer (nog aan te wijzen). 
Zowel Jasper Maas als Dave de Lang geven aan dat het de bedoeling is dat de gekapte bomen 
gecompenseerd worden en zij willen op korte termijn een gesprek met de werkgroep. 
Daarvoor zullen zij het initiatief nemen. 

6. Agendaonderwerpen voor komende jaar.  
Marieke Smeets vraagt of de pluspakketten hier niet behandeld kunnen worden zoals dat 
vroeger het geval  was. Immers bewoners zijn toch een van de betrokkenen bij de 
pluspakketten. 
Riekje Bosch nodigt bewoners uit om zelf met voorstellen te komen. 
Kees Heemskerk zegt niet te weten waanneer dit moet, wie dat coördineert. Zijn indruk is dat 
de instellingen even een aantal zaken regelen.  
Volgens Riekje is Fatima Zahra daarvoor de aangewezen persoon. 
Marieke Smeets vindt dat deze pluspakketten moeten aansluiten bij de sociale visie en 
daaraan getoetst moeten worden. Ook is een goede evaluatie nodig. 

7. Rondvraag en sluiting 
 Anine Vloedgraven neemt vandaag afscheid van Boschveld. Zij heeft hier graag en met 
veel plezier gewerkt en spreekt haar waardering uit voor de actieve bewoners, want er gebeurt 
heel veel in Boschveld. 
 Kees Heemskerk geeft haar een bloemetje. 
 Jasper Maas vraagt of hij de volgende vergadering iets kan vertellen over het nieuwe 
beheerplan van zijn afdeling. 
 Marieke Smeets vraagt of er al iets bekend is over de toewijzingsregels van de 
nieuwbouw 3e fase (vlek 18). 
 K. Heemskerk antwoordt dat daar een eerste gesprek geweest tussen gemeente, 
BrabantWonen en OBB. Het probleem zit in de nieuwe regels van het Rijk. Hogere huren 
door toepassing van de WOZ-waarde en passend toewijzen. Wij hebben gepleit voor fors 
gebruik maken van de 5% regeling en voorrang voor Boschvelders binnen de 
toewijzingsregels. Afgesproken is dat iedereen het terug neemt naar de achterban.  
 De vergadering wordt om 20.45 uur gesloten en iedereen wordt uitgenodigd om nog iets 
te drinken op een goed 2016..  

Actielijst 

Datum Onderwerp Afspraak
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Volglijst 

20111013 Aanpak Paardskerkhofweg  
 uitvoering 2016/2017

Overleg Bewoners/ 
gemeente

20140214 Definitieve locaties hondenuitrenveld Ingrid Jansen, Jan 
Buitink wijkplan 2015

20150703 Toegang ondergrondse afvalcontainers door 
kamerbewoners

Afvalstoffendienst

20150703 Betere informatie bij verstrekken pasjes voor 
ondergrondse afvalcontainers

Afvalstoffendienst

20150703 Extra containers papier Afvalstoffendienst

20150703 Instellen afvalcoaches Corporaties/ Divers

20150703 Parkeerregeling per deelprogramma/ 
parkeerregulering

Gemeente Hart van 
Boschveld 2015

20150703 Evaluatie gebruik BBS Fatima Zahra Jallal/ 
Marieke Smeets

20151019
Nagaan of 4 woonblokken aan 
Paardskerkhofweg ook duurzaam kunnen als 
aansluiting op BWWB

Gemeente Hart van 
Boschveld 2015

20151130 Overleg diverse partijen over overlast in 
Boschveld

Riekje Bosch; 
doorlopend

20151130 Aanpak ‘handel’ gele parkeerkaartjes Gemeente/ stadstoezicht

Datum Onderwerp Afspraak

20070416 politiecijfers elk Boschveldoverleg Bas van Boxtel 
 eens per kwartaal

20040713
Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de 
service van de wijkwinkel en het wijkplein; 
Jaarlijks overzicht 

Divers/ gemeentelijk 
Meldpunt Schoon, Heel 
en Veilig

20150601 Ondersteunen bewonerscommissies Zayaz

20150601 Aanpak Groene hart/ zienswijzen Gemeente; eind 2015

20150601 Besteding gelden speelvoorzieningen Gemeente/ Groen en 
Spelen

20150601 Bewoners informeren aanpak complexen voor 
eind 2015

BrabantWonen/ Zayaz

20150601 Opknappen sokkel beeld rotonde Piere Don; voorjaar 2016
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20151130 Melden verdachte situaties bij politie Alle bewoners
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