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5 Hoofdthema’s

1. Sociaal en Veilig 

2. Leefbaarheid en Wonen 

3. Kinderen en jongeren 

4. Communicatie 

5. Ondernemend Boschveld



Voettekst

Sociaal en veilig 

1. Aanpak Armoede 
2. Extra aandacht voor ouderen, zorgvraag en eenzaamheid 
3. Monitoren woning- en autoinbraken 
4. Periodieke analyse van jeugd en signalering van trends
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Voettekst

Sociaal en Veilig

• Aanpak Armoede 

Stand van Zaken: 

• Er is een werkgroep armoede gestart.  
• Toeleiding naar de voedselbank is verbeterd. Nog aandacht nodig voor 

mensen met een illegale status. 
• Er is contact met de kledingbank over sportkleding voor kinderen uit 

Boschveld. 
• ‘Buurtvrouwen’ bieden luisterend oor, verwijzen door en verspreiden 

tasjes met info over regelingen en voorzieningen.  
• Er is aandacht voor onheus bejegen door de gemeente. 
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Voettekst

Aanpak armoede

• Te ondernemen acties: 

1. S-port en school betrekken om meer zicht te krijgen op 
kinderen in armoede en gebruik van  jeugdsportfonds 

2. Tasjesactie is geëvalueerd.  Bepalen hoe nu verder. 
3. De vouchers voor klussen actief onder de aandacht 

brengen. 
4. Bejegening binnen gemeente besproken, voortaan een lijn. 

• Trekker: Brahim Settout
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Voettekst

Sociaal en veilig

• Extra aandacht voor ouderen, zorgvraag 
en eenzaamheid 

• Stand van zaken:  

• Onderzoek is gestart naar verschillende vormen van 
dagopvang voor allochtone vrouwen en mannen. 

• Onderzoek onder behoefte van allochtone ouderen loopt.
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Voettekst

Extra aandacht voor ouderen, zorgvraag en eenzaamheid

• Te ondernemen acties: 

• Contact zoeken met sleutelfiguren in de wijk; 
• Ruimte onderzoeken voor opvang allochtone ouderen; 
• Financiële kosten begroten.  
• Planning: Vanaf mei starten met een dag dagopvang. 
• Voorziening creëren voor opvang van ‘verwarde’ mensen 

• Trekker: Anita Putters
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Voettekst

Sociaal en Veilig

Monitoren woning- en autoinbraken 

Stand van zaken 

De cijfers voor woninginbraken zijn t.o.v. 2013 afgenomen en 
t.o.v. 2014 licht gestegen. (respectievelijk 33-22-25). De cijfers 
voor auto-inbraken zijn t.o.v. 2013 en 2014 gestegen 
(respectievelijk 45, 53, 85).
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Voettekst

Monitoren van woning- en autoinbraken

Te ondernemen acties: 

• Inzet op aanpak auto-inbraken uitwerken. 

• Trekkers: Marion Biezen en Bas van Boxtel
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Sociaal en Veilig

Periodieke analyse van jeugd en signalering  
van trends 

Stand van zaken:  

Er is momenteel geen criminele jeugdgroep in Boschveld. Op 
hinderlijk gedrag wordt ingezet door basiswerkers. Bewoners 
waarschuwen voor beïnvloedingsgedrag van oudere jeugd op 
jongere jeugd.
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Periodieke analyse van jeugd en signalering van trends

Te ondernemen acties: 

• Er is sportinzet via Boxveld fit (ook meiden) en via 
Boschveld Boys. Bij school zijn buurtsportwerkers actief 
(Plein actief). 

• Momenteel geen verhoogde inzet op jeugd door politie. 

• Trekker: Marion Biezen
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  Leefbaarheid en Wonen 

1. Aanpak illegale stort 
2. Participatie bij renovatie en nieuwbouw
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Leefbaarheid en wonen

Aanpak illegale stort 

Stand van zaken: 

In september 2015 heeft een integrale aanpak over een 
periode van twee weken ertoe geleid dat de hot-spots schoon 
waren en ook bleven over een langere periode. Communicatie 
met pictogrammen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. 
Divers en Corporaties zetten zich in voor het aantrekken van 
afvalcoaches.
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Voettekst

Aanpak illegale stort

Te ondernemen acties: 

• De afweging is gemaakt dat de integrale aanpak dit voorjaar 
niet herhaald hoeft te worden. 

• Inzet door Divers en Corporaties op het aantrekken van 
afvalcoaches 

• Trekker: Wim Smeets en Corporaties 
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Voettekst

Leefbaarheid en Wonen

Participatie bij renovatie en nieuwbouw 

Stand van zaken: 

Via BrabantWonen hebben bewoners de Woonbond ingehuurd 
voor een onafhankelijke begeleiding bij renovatieprojecten.  
Zayaz heeft bewoners betrokken bij een onderzoek naar de 
toekomst van hun woning. Er is onvrede over de wijze waarop 
dit nu een vervolg krijgt. 
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Voettekst

Participatie bij renovatie en nieuwbouw

Te ondernemen acties: 

• Wijkmanager heeft gesprek gehad met corporaties en 
afgesproken dat communicatie verbetert. 

• Corporaties schuiven aan bij het bewonersoverleg om waar 
nodig toelichting te geven op de stand van zaken van het 
sloop en/of renovatietraject. 

Trekker: Corporaties
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Voettekst

Inzet voor jongeren en kinderen 

1. Inzet voor jongeren zonder startkwalificatie 
2. Ouderbetrokkenheid vergroten 
3. Sportactiviteiten, Plein Actief, huiswerkbegeleiding
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Voettekst

Inzet voor jongeren en kinderen

 Inzet voor jongeren zonder  
startkwalificatie 

Stand van zaken:  
- Doelbewust 
Gemiddeld 15 jongeren van verschillende nationaliteiten komen elke 
dinsdag bijeen . Zij worden gevolgd op thuis- en schoolsituatie. Iedere week 
bespreken zij een ander thema. 
- Boschveld Fit: 
Wekelijks samen sporten met andere bewoners.
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Inzet voor jongeren zonder startkwalificatie
• Te ondernemen acties: 

• Intensiveren van contacten met TOM project 

• Trekker: Reggae Coutinho
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Voettekst

Inzet voor jongeren en kinderen

Ouderbetrokkenheid vergroten 

Stand van zaken: 

Enthousiaste leergroep, waarin nog meer ouders zouden 
mogen participeren. De energie is aanwezig om weer nieuwe 
initiatieven te bedenken, die vooral vanuit  de ouders zouden 
moeten komen.
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Voettekst

 
Ouderbetrokkenheid vergroten 

Te ondernemen acties: 

• Een voorbereidingsgroep met ouders en professionals is bezig met de 
organisatie van een Kindcentrum zomerfeest. 

• Huisbezoek is in MT en team besproken. Leerkrachten gaan in maart 
tijdens rapportgesprekken aan ouders vragen hoe ze aankijken tegen 
het huisbezoek door leerkrachten. Bij positieve uitslag willen we het 
huisbezoek vanaf 2016/2017 in elke unit gaan inplannen na 6 weken 
onderwijs. Alleen als het organisatorisch mogelijk is en gefaciliteerd kan 
worden vanuit directie. 

• Ouderkamer ondersteunen om verder te groeien 

Trekker: Hans van Zoggel
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Voettekst

Inzet voor jongeren en kinderen

 Plein Actief,  huiswerkbegeleiding 

Stand van zaken:  

• Plein Actief: Gratis sport- en spelinloop voor kinderen uit Boschveld 
tussen de 4 en 12 jaar loopt goed. Steeds meer ouders zijn aanwezig, 
nieuwe kinderen weten de weg te vinden en het is een bekende activiteit 
in de wijk. 

• Huiswerkbegeleiding: . Momenteel circa 9 a 10 actieve vrijwilligers die in 
totaal circa 10 tot 12 kinderen helpen. Enkele vragen liggen nog open 
door een tekort aan vrijwilligers.
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Sportactiviteiten, Plein Actief, huiswerkbegeleiding

Te ondernemen acties: 

• Werven vrijwilligers huiswerkbegeleiding 

Trekker: Michel Lensen

| 6 april 2016 | 23



Voettekst

Communicatie 

 1. Aanpak taalachterstand
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Voettekst

Aanpak Taalachterstand 

Stand van zaken:  

• Taalgroepen op de BBS voor vrouwen (vrijdag) en 
gemengde groep (woensdagavond). 

• Taalgroep bij het Pastoraal Buurtwerk 
• Taallessen op de fietsenwerkplaats. 
• Er is een wachtlijst voor deelnemers. 
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Voettekst

Aanpak taalachterstand
Te ondernemen acties: 

• Mensen attenderen op taalaanbod 
• Taalvrijwilligers stimuleren bezoekers en klanten Nederlands 

te spreken. 
• Toeleiding naar een regulier taalinstituut stimuleren. 

Trekker: Karima Maijiti
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Ondernemend Boschveld 

1. Wijkonderneming de Copernikkel
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Voettekst

Wijkonderneming de Copernikkel 

Stand van zaken: 

De Wijkonderneming viert 15 april dat zij  formeel bekrachtigd 
wordt tot Coöperatie en de gemeente een vaste plek biedt in 
het pand aan de Copernicuslaan. 
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Voettekst

Ondernemend Boschveld

Te ondernemen acties: 

• Ondernemingen van wijkbewoners ondersteunen 
• Bewonersinitiatieven worden ondersteunend door 

Divers 

• Trekker: Wieke Wijnen
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Voettekst

Vragen?
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Bedankt voor uw aandacht
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