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Aan het College van Burgemeester  
en wethouders te ‘s-Hertogenbosch 
Postbus 12345 
5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 

‘s-Hertogenbosch, 19 april 2017  

Betreft: Jaarverslag 2016 van het OBB/Wijkraad Boschveld 

Geacht College, 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB), 
Wijkraad Boschveld over 2016 (zie bijlage).  

Het jaar 2016 was voor het OBB een bewogen jaar. Net als eerdere jaren heeft het OBB veel 
inzet gedaan in het herstructureringsproces en het beheer van de wijk. Daarnaast ontstond 
er een groot probleem toen de penningmeester het geld van de lopende rekening volledig op 
zijn eigen rekening stortte. Dit verslag gaat niet in op dat hele proces. Deze calamiteit heeft 
geleid tot het weer aanstellen van nieuwe bestuursleden die hebben gezorgd  voor het 
herformuleren van de statuten, zodat de vereniging weer een  aantal jaren vooruit kan.  

De herstructurering toonde op een veel  terreinen ontwikkelingen. Een groot aantal personen 
en organisaties is hierbij betrokken. Het blijkt een forse uitdaging te zorgen dat daadwerkelijk 
rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners en dat gemaakte afspraken ook 
worden uitgevoerd. Het definitief afblazen van het realiseren van een supermarkt in het 
winkelcentrum was een dieptepunt van 2016, dat nog versterkt werd door het feit dat er in 
heel dat jaar geen enkel initiatief van de kant van het College kwam om de pijn op dit punt te 
verzachten.. 

Het wijkbeheer, veiligheid en groen had ook veel aandacht. Veel geconstateerde punten rond 
het groen en openbare ruimte worden door de gemeente goed opgepakt. Informatie rond het 
kappen van bomen en de onderlinge afstemming van de afdeling ontwikkeling en afdeling 
beheer van de gemeente verdient flinke verbetering. Door het ontbreken van communicatie 
of door miscommunicatie worden afspraken  niet nagekomen. 

Rest ons nogmaals onze waardering uit te spreken over Jan Buitink als de projectleider van 
de herontwikkeling van Boschveld. Ook met zijn opvolger Sonja de Jong hopen we goed te 
gaan samenwerken. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van OBB/Wijkraad Boschveld, 
J.P.A. Lijzen (voorzitter) 

Bijlage(n):  jaarverslag 2016 
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Jaarverslag Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld/ Wijkraad 2016 

1. Openbare vergaderingen  
In 2016 zijn 8 Boschveldoverleggen gehouden onder voorzitterschap van de Wijkraad 
Boschveld in samenwerking met Divers en de wijkmanager R. Bosch (18/1, 29/2, 11/4, 23/5, 
27/6, 5/9, 17/10 en 28/11). De verslagen van deze overleggen zijn u in 2016 reeds in afschrift 
toegestuurd en beschikbaar op www.boschveldbeweegt.nl). Het opstellen van de agenda 
van dit overleg wordt door de wijkraad gecoördineerd. 

Er is in 2016 1 open ledenvergadering gehouden voor de OBB op 18 juli 2016. In deze 
ledenvergadering zijn zeven nieuwe bestuursleden benoemd en is 1 afgetreden.  
Deze bijeenkomsten zijn aangekondigd in de Wijkkrant Boschveld, via de website 
www.Boschveldbeweegt.nl en door middel van brieven aan actieve bewoners.  

2. Coördinatieoverleg en communicatieoverleg 
In 2016 zijn 5X coördinatie overleggen geweest met daarin vertegenwoordigers van OBB, 
projectleider herstructurering Boschveld en wijkontwikkelaars  van Zayaz en van 
BrabantWonen. In dit overleg is steeds de voortgang van de herstructurering besproken aan 
de hand van de 21 vlekken die in Boschveld zijn benoemd. Het overleg was steeds aan de 
Edisonstraat 28 ( 17-02, 20-04, 22-06, 05-10, 23-11) 
Vier keer per jaar is enige tijd voor het uitkomen van ‘Wijkgericht werken’ het 
communicatieoverleg gehouden. Hierin namen deel het OBB, eindredacteur buurtkrant, 
wijkmanager Boschveld, communicatiemedewerkers gemeente, BrabantWonen en Zayaz, 
en ingehuurde schrijver Wijkgericht van de gemeente.. (19-01, 12-04, 05-07, 18-10). 
Ook met verantwoordelijk wethouder Eric Logister is periodiek overleg geweest over lopende 
zaken in Boschveld op 12-01, 16-02, 19-04, 21-06 , 06-09en 2012. .Bij dat gesprek waren 
vaak ook de wijkmanager en de projectleider herstructurering aanwezig. 
Extra overleg met de wethouder is er geweest tussen een groep bewoners die zich sterk 
maakten voor het handhaven van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de 
panden aan de Parallelweg.   

3. Bestuur en commissieleden 
De samenstelling van het bestuur eind 2016 is in onderstaande tabel weergegeven. Binnen 
het bestuur zijn zowel huurders (4) als eigenaren (5) vertegenwoordigd. Er is ongeveer één 
keer per 4 weken vergaderd door het bestuur in 2016. 

Bestuursleden Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld/ Wijkraad Boschveld 

Status 31-12-2016  

Fulco Havelaar bestuurslid Parallelweg 15

Jacques Kieft penningmeester Voltastraat 33

Ton Joore bestuurslid Fahrenheitstraat 13

Selma Kromhout bestuurslid Oude Vlijmenseweg 319

Peter de Laat bestuurslid Copernicuslaan 148

Johannes Lijzen Tijdelijk voorzitter 's-Gravesandestraat 8

Elsa Reis bestuurslid Parallelweg 69

Rob Verschuur bestuurslid 2e Buitenpepers 87

Caroline Wijdeven bestuurslid 's-Gravesandestraat 4
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Naast het bestuur waren er bewoners in verschillende werkgroepen actief. Werkgroep 
‘Groen en spelen’, werkgroep ’Stedenbouw’, de werkgroep ‘verkeer en parkeren’, werkgroep 
winkelcentrum.  
De Boschveldtuin wordt georganiseerd door het kernteam van de Boschveldtuin. Zij maken 
gebruik van de verenigingsstructuur van het OBB als rechtspersoon. In dit kernteam zitten 7 
personen.  

5. Problemen verduistering door bestuurslid 
Op 3 mei 2016 werd duidelijk dat de penningmeester het hele tegoed van de 
verenigingsrekening naar zijn privérekening had overgemaakt. Door twee leden is in de 
dagen erna intensief met hem gesproken, maar daarop heeft hij het geld niet teruggestort. 
Met inzet van de gemeente en het bestuur is zowel strafrechtelijke aangifte gedaan als een 
civiele procedure gestart om te zorgen dat het geld zou terugkomen. Zonder op de gang van 
zaken dieper in te gaan kan gesteld worden dat er veel inspanning is gedaan om beslag te 
leggen. Op 22 november is door de gemeente geld ontvangen vanwege de beslaglegging. 
Hiermee is een groot deel van het geld terug, maar daar zijn ook weer kosten voor gemaakt. 
De beslaglegging blijft dus ook in 2017 gehandhaafd. Het strafrechtelijk onderzoek liep nog 
op 1 januari 2017.   

4. Draagvlak en communicatie  
• Als vereniging hebben wij een draagvlak van ca 200 leden. In 2016 is een start 

gemaakt met het opnieuw vast leggen van het ledenbestand. Doordat geen 
contributie meer wordt gevraagd aan de leden was het niet goed mogelijk jaarlijks het 
ledenbestand goed te actualiseren. Eind december hadden we van ca 60 leden een 
herbevestiging van hun lidmaatschap. Het doel is om in 2017 het ledenbestand weer 
geheel geactualiseerd te hebben.  

• Voor deze leden organiseren we minimaal 1 keer per jaar een ledenvergadering.  
• Via het zeswekelijkse Boschveldoverleg acht keer per jaar wordt een groot aantal 

onderwerpen met de wijk gedeeld en besproken. 
• door bilaterale contacten van de bestuursleden met mensen in de wijk, is er een groot 

netwerk van mensen die hun inbreng geven.  
• Contact van bestuursleden in verschillende netwerken van personen (o.m. bezoeken 

van nieuwe mensen in de wijk, contacten met bij OBB aangesloten organisaties, 
huisbezoeken van een deel van de leden) . 

• Uitgave van minimaal 4 eigen pagina’s met  informatie in de Buurtkrant Boschveld, 
waar het OBB in meedoet. De Buurtkrant is in 2016 acht keer verschenen, vier keer 
gecombineerd met ‘Wijkgericht werken’.  

6. Activiteiten 2016 
Belangrijke activiteiten waren: 

• activiteiten rond herstructurering 
o coördinatieoverleg met gemeente en corporaties (Zayaz en BrabantWonen) rond 

heroriëntatie; 
o deelname aan de onder 2. genoemde werkgroepen en overleggen; 
o contacten onderhouden en versterken met Zayaz en BrabantWonen 
o contacten onderhouden met bewoners en diverse groepen in de wijk. 
o deelname aan leefbaarheidsoverleg 
o beheren pand Edisonstraat 28 en gymzaal Marconistraat. 

• Voorzitten en opstellen agenda Boschveldoverleg (organisatie in samenwerking met 
Divers en wijkmanager)  
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• Intensief contact met wijkmanager Riekje Bosch rond lopende zaken op het gebied 
van schoon heel en veilig, waaronder 

• handhaven opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers 
• aanpak illegale stort 
• zeswekelijks overleg openbaar gebied, waaronder bespreken uitvoering plannen als 

Paardskerhofweg, verplaatsing Boschveldtuin. vervanging gekapte bomen enz. 
• Mede organiseren van Boschveld Boent 
• Overleg met de winkeliersvereniging  Boschveld.  
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