
Toelichting agendapunt 5: Cijfers Meldpunt. 
Als 2 of meer personen dezelfde melding doen dan wordt deze geboekt onder 1e melder (dus 
niet 2 x of 3x). Ook een herhaling van de melding wordt niet als een nieuwe melding geboekt, 
tenzij er een grote tijd tussen ligt. 
Wat betreft de uitsplitsing van buurten is Veemarktkwartier de statistische wijk 
Veemarktkwartier , waar o.a. de Brabanthallen in liggen. Parallelweg 1-18, Koestraat, Oude 
Engelenseweg even, Kalverstraat enz. horen allemaal onder Boschveld.  

Vergelijking met voorgaande jaren. 
Er is in Boschveld een stijgende lijn waar te nemen in het aantal meldingen. Daarmee het 
hoogste sinds de komst van het Meldpunt. ( 2009 1303 en 2010 1313). Het aantal meldingen 
in geheel West is echter ook toegenomen al zijn er buurten waar deze stijging miniem is 
(Deuteren) of gedaald (Ertveld, Moerputten, Veemarktkwartier). Vorig jaar gaf het meldpunt 
aan dat de meldingsbereidheid sinds de in gebruik name van de BuitenBeterApp is 
toegenomen. Dat geldt m.i. in mindere mate voor Boschveld.  
De verwachting vorig jaar was dat de illegale stort dank zij de actie in september 2015 en het 
plaatsen van ondergrondse containers zou dalen. Dat is niet het geval, terwijl er aanzienlijk 
minder ondergrondse containers dan semicontainers zijn . De stijging van 612 naar 659 is 
aanzienlijk en net als  in de Schutskamp verontrustend in vergelijking met andere buurten in 
West.  
De Copernicuslaan (vooral kunststofcontainer), Marconistraat, Lorentzstraat, Fahrenheitstraat, 
en Oude Vlijmenseweg kennen een sterke stijging.  
Daarom heb ik ook bij de bespreking van de stand van zaken sociale visie ingebracht dat de 
aanpak illegale stort oranje of rood zou moeten zijn. 
Ondanks het prikken van de Weenergroep en de actie Boschveld Boent met proper Jetje 
blijven de meldingen van zwerfvuil hoog. 
De aanzienlijke toename van handhaving Verkeer kan onderverdeeld worden in 76 meldingen 
parkeeroverlast, 22 meldingen van overlast fiets stallen  of achtergelaten fietsen, 3 meldingen 
van verkeersoverlast (stremming of blokkade) en 2 maal parkeeroverlast van een caravan of 
aanhangwagen. De meldingen parkeeroverlast zijn veelal verzoeken om frequentere 
parkeercontrole gewenst of meldingen van parkeren zonder vergunning. Dat laatste zal 
aanzienlijk afnemen sinds de digitale vergunningen.  
Wat betreft de Edisonstraat is bijna de helft een verkeerde boeking n.l. melder in plaats van 
meldplaats. Immer mijn meldadres is Edisonstraat 28. 
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