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Verslag Boschveldoverleg d.d. 15 mei 2017
Aanwezig:
Bewoners: Fulco Havelaar (voorzitter), Mieke Haggenburg, Ronald van Berkel, Nina Hagoort,
Nicole Pakker, Ben van der Kallen, Stefan Driessen, Mary Driessen, Bert Smolders, Liesbeth van
Malsen, Jacques Kieft, Sjef Opstraat, Annie Groenenboom, Jeanette van Lier, Klara Kappetijn
Gemeente: Jasper Maas, Riekje Bosch, Luuk Ottens, Harry Aarts
Brabanthallen: Pieter Tolsma, Cathrien Verhoeven
Van Neynsel: Miriam Dings
Divers: Wim Smeets
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag).
Afwezig met kennisgeving:
Bewoners: Ellie Jordans, Leidi Haaijer, Kees Heemskerk, René van den Kerkhof
Gemeente: Umut Köroglu (Afvalstoffendienst)
Politie: Bas van Boxtel
1.
Opening en mededelingen.
Fulco Havelaar opent de vergadering om 19.36 uur en excuseert zich voor de verlate aanvang.
Hij spreekt zijn waardering uit voor de professionals die in avonduren hun tijd geven.
Fatima Zahra Jallal is niet aanwezig, agendapunt 3 vervalt.
2.
Goedkeuring verslag 3 april 2017 en langs lopen actie- en volglijst
Pagina 1 punt 2: Jasper Maas heeft wel navraag gedaan inzake beantwoording van de zienswijze
over de gekapte acacia’s aan de Parallelweg, maar heeft geen antwoord gekregen. Degene die
antwoord weet, Dion van Zoggel. is langdurig ziek.
Pagina 3 punt 5: Bij de buurtmonitor zijn geen actoren aangegeven. Daar wordt nu Reina Smits
aan toegevoegd.
Met deze toevoeging wordt het verslag goedgekeurd.
Actielijst
Toegang ondergrondse afvalcontainers doorkamerbewoners: De pasjes komen in het
handhavingsoverleg aan bod, kan van actielijst.
Instellen afval coaches: is tot nu toe niet gelukt, nog een laatste poging wagen binnen de
school
Duurzaamheid 4 blokken Paardskerkhofweg: Sonja de Jong zal hier inzicht in moeten geven.
Aanpak ‘handel’ gele parkeerkaartjes:
• BBS gebruikt meer kaartjes dan toegestaan
• Digitaal parkeren zal eind 2017/ begin 2018 verder worden uitgerold. Er komt dan ook
een bewoners testpanel
• Kaartjes blijven anoniem (dus geen postcode e.d.)
• Kenteken scannen blijft een heikel punt vanuit privacy oogpunt, ook al is dat juridisch
toegestaan.
Inperken (geluids)overlast Brabanthallen bij feesten: wordt deze vergadering besproken;
kan van actielijst (als er nieuw actiepunt uit discussie volgt, wordt deze opgenomen).
0-meting: nagaan of dit is gedaan. Na de vergadering is door Hamid Azimi aangegeven dat
de 0-meting is uitgevoerd en dat er geen klachten zijn gekomen waarbij de 0-meting nodig
is; kan van actielijst
Aanpak fietsstraat Kamerlingh Onnesstraat/ Copernicuslaan: is uitgevoerd; kan van
actielijst.
Voortgang Winkelcentrum / instellen werkgroep: Er is een werkgroep, dat kan vervallen,
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voortgang blijft staan.
Beperken overlast bij aanpak Paardskerkhofweg: werkzaamheden zijn afgerond; kan van
actielijst. Overlast melden via wijkagent.
Parkeerdruk plannen Grasso / EKP: Blijft een punt van aandacht. Omdat dit samenhangt
met de nieuwbouw ook Sonja de Jong toevoegen. Werkgroep stedenbouw hier ook
vermelden.
Info avonden Vlekken 3 en 8 komen pas als er meer bekend is.
Infoavond groen vervalt, zal worden meegenomen bij Vlek 8 of via bewonersbrieven
worden gecommuniceerd.
Invullen werkgroepen OBB: dit is besproken tijdens ledenvergadering; kan van actielijst.
Uitvoeringsplan Musschenbroekstraat: meeste zaken afgehandeld, alleen het bankje staat er
nog steeds niet, ondanks verzoeken Jasper Maas; blijft daarom staan op actielijst.

Volglijst
- Ondersteunen bewonerscommissies: Zayaz zit niet meer aan tafel bij Boschveldoverleg. Zayaz
wil dit opvolgen via huurdersoverleg. Opvolging bij Boschveldoverleg heeft geen in; kan van
volglijst.
- Communicatie Kingsland 2017: wordt tijdens deze vergadering besproken; kan van volglijst
- Op- en afritten stoepen voor rolstoelgebruikers: wordt aan gewerkt; blijven volgen
- Aandacht voor omgaan met digitalisering: Dit zit in de sociale visie; kan van volglijst.
3.
Functioneren BBS als buurthuis voor bewoners.
Dit punt en ook pluspakketen naar een volgende vergadering, omdat coördinator BBS, Fatima
Zahra Jallal, niet aanwezig is.
4.
Kingsland en andere evenementen Brabanthallen.
Cathrien Verhoeven van de Brabanthallen geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan verbetering
van de situatie. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat bezoekers van Kingsland
vernielingen aan het groen bij de Paardskerkhofweg hebben aangericht. De gemeente erkent dit.
Er zou ook in portieken en zelfs door brievenbussen geürineerd zijn. De gemeente heeft dit met
Brabanthallen kortgesloten. Brabanthallen heeft een evenementenvergunning; hierbij gaat het
om algemene maatregelen, niet om activiteiten zelf, dat is de verantwoordelijkheid van de
Brabanthallen.
Mary Driessen geeft aan dat er een nieuwe groep is om algemene zaken (dus buiten terrein
Brabanthallen) te coördineren, maar er is geen groep die zorgt voor begeleiding van grote
groepen bezoekers die van het station naar de Brabanthallen en vice versa gaan. Daar gaat het
dus fout (zogenaamde crowd support). Crowd support op het terrein van de Brabanthallen
verloopt wel goed. Voorheen was die begeleiding buiten de poort er wel.
Cathrien Verhoeven geeft aan dat er inderdaad een nieuwe ploeg is. Verkeersafhandeling gaat
niet goed buiten het terrein van de Brabanthallen. Er is ook geen begeleiding tussen station en
Brabanthallen via Paardskerkhofweg. Die route is gekozen om uitloop in woonwijk
Veemarktkwartier te voorkomen. Bovendien staan er nu nog weinig woningen aan de
Paardskerkhofweg (dit verandert wel als er uitvoering wordt gegeven aan de bouw in kader van
‘Hart van Boschveld’). Het ontbreken van begeleiding leidt alleen bij de nachtelijke activiteiten
tot problemen, activiteiten die overdag of vroege avonduren plaatsvinden geven geen
problemen. Er kan overlast ontstaan als mensen afwijken van de route.
Het aantal nachtevenementen is beperkt binnen vergunning, een uitbreiding van de
Brabanthallen doet daar niets aan af, dus het aantal nachtactiviteiten blijft gelijk.
Bij Kingsland is deze keer bij het uitrijden de weg als eenrichtingsweg ingericht door de politie
en dat is positief ontvangen. Dit is wel een actie die alleen door politie mag worden uitgevoerd.
Parkeerbeheer heeft ook extra controles uitgevoerd op verkeerd geparkeerde auto’s
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Door uitbreiding met een extra hal zullen er wel grotere activiteiten, zoals Margriet Winterfair
(november) plaatsvinden. Er wordt met externe partijen gekeken hoe dit qua logistiek opgelost
moet worden (omdat er dan ook minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn).
Voor nachtevenementen zijn er geluidsinstructies en de gemeente doet geluidsmetingen rondom
Brabanthallen. Bij overtreding grijpt de gemeente in. Ook in de Brabanthallen zelf wordt continu
gemeten en de verslagen daarvan gaan naar de gemeente. Bij overtreding wordt de vergunning
ingetrokken.
Er wordt ook opgemerkt dat de soundcheck daags voor Kingsland niet goed is gegaan. Er was
teveel geluid en zelfs autoalarmen gingen af. Dit zou niet anders kunnen en is afhankelijk van de
geluidstechnicus. Soundcheck is een technisch verhaal, waarbij de technicus diverse frequenties
test en daarbij wordt begonnen met het maximale niveau en niet bij het minimale niveau. Na
klachten door bewoners is niet direct ingegrepen en is de soundcheck gewoon afgerond. Er
wordt geen geluidsniveau meting gedaan bij de soundcheck. Soundcheck heeft zeker half uur
geduurd. Dit was echt een stap te ver. Vorig jaar waren er geen klachten en de constatering van
dit jaar zal zeker door Brabanthallen worden meegenomen en er zal worden gekeken of dit in de
toekomst kan worden vermeden. Er zijn maar weinig buitenevenementen dus vaak zal het niet
kunnen voorkomen. De bewoners geven echter aan dat een herhaling niet acceptabel is. Er
wordt aangedrongen dat ook bij de soundcheck geluidsmetingen worden gedaan.
Er wordt ook opgemerkt dat er bezoekers door de Copernicuslaan lopen. Brabanthallen geeft
aan dat ze hier niet op stuurt en daarom daar ook geen handhaving pleegt. De vraag is of dit
bezoekers zijn die via het station komen of dat het bewoners zijn uit het Paleiskwartier.
Brabanthallen stelt dat er bij bepaalde evenementen relatiekaarten beschikbaar zijn en ze zijn
bereid die ook aan bewoners beschikbaar te stellen om te kijken hoe zaken verlopen bij
activiteiten. Bewoners die hier een keer gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen
met Cathrien Verhoeven of Pieter Tolsma.
De ingebrachte punten zullen door Cathrien en Pieter mee worden teruggenomen en worden
besproken binnen de organisatie van de Brabanthallen.
Volgend evenement 23/ 24 juni; Foute Party.
Na dit punt is er een pauze, een aantal bezoekers van de vergadering keert niet terug bij de
vergadering
5.
Verlenging terrasvergunning Christiaan Huygensweg 137
Harry Aarts van de gemeente legt uit dat Mangal in 2015 een terrasvergunning heeft
aangevraagd, die is geweigerd. De ondernemer heeft hier bezwaar tegen aangetekend met als
gevolg een vergunning voor 1 jaar.
Door de korte tijdslijn is de tijdelijke vergunning niet gepubliceerd en is de wijkraad niet
geïnformeerd. Harry Aarts geeft aan dat dit door gemeente niet goed is gedaan.
Nu is er ruimte voor een evaluatie met bewoners. Er is nu kans om de zaken te melden die een
permanente vergunning in de weg staan. Alleen in het begin van de vergunningstermijn zijn er
bij de politie een paar meldingen gedaan van overlast, maar in later stadium is hier geen sprake
meer van. In het algemeen geven bewoners aan dat de overlast ook minimaal is, maar wel wordt
regelmatig geconstateerd dat er mensen rondom de zaak staan te praten en dat kan wel overlast
geven. Er is echter geen direct verband met het terras. Het terras mag slechts open zijn tot 20.00
uur, maar onduidelijk is of het terras ‘onbruikbaar’ wordt gemaakt door bijvoorbeeld het
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stapelen van de stoelen. Deze opslag zal tot sluitingstijd worden toegestaan bij een nieuwe
vergunning.
Ramadan is mogelijk wel een probleem, omdat bezoekers van de zaak laat op de avond tot diep
in de nacht aanwezig zijn.
Overlast is meer van gesprekken tussen mensen op straat, maar niet perse van de zaak zelf.
Wel is kans op extra zwerfafval, omdat de zaak allerlei zaken meegeeft (servertjes, bekers,
bakjes e.d.; dit geldt echter ook voor andere horeca zaken).
Verzoek om in vergunning extra op te nemen dat vergunning alleen geldt voor een niet-alcohol
zaak om precedentwerking te voorkomen.
Er is wel een hangplek effect (met mogelijk overlast). De bewoners geven aan dat de opmerking
over Ramadan uit de vergunning moet, dit is een uitzondering die niet past.
Harry Aarts zal de opmerkingen van de bewoners over terrastijden en buitenopslag bij de
vergunning betrekken.
Publicatie voor de definitieve vergunning is komende zondag, dus dan kan alsnog bezwaar
worden aangetekend.
De vergunning is volgens de gemeente niet iets dat tot een precedentwerking mag leiden voor
andere ondernemers in het winkelcentrum. De vergunning is zaakgebonden
6.

Informatie uit projecten en werkgroepen

Boschveldtuin
De meeste informatie is terug te vinden in de Buurtkrant; openingsfeest was gezellig, circa 50
bezoekers. 8 juli is de tuin open bij een evenement van Boschveld Actief. Ook verbetert de
samenwerking met de BBS.
Groen en Spelen
De meeste informatie is terug te vinden in de Buurtkrant; recent overleg met gemeente is niet
doorgegaan en er zijn nog veel openstaande punten die door gemeente moeten worden
uitgevoerd. De werkgroep is hierover ontevreden en is bezig met een brief richting college.
Jasper Maas heeft aangegeven dat dit binnen gemeente is aangekaart, want hij baalt ook van de
niet uitgevoerde toezeggingen.
Boschveld Boent 5 april en 17 mei
Hierover is geen verdere informatie beschikbaar
Ledenvergadering OBB 19 april 2017
Jacques Kieft geeft aan dat er een nieuw bestuur is en de nieuwe statuten zijn aangenomen.
Verder is er gesproken over Vlek 3 (voormalige Basisschool) en Vlek 21 (sloop 7 portiekflats).
7.
Rondvraag en sluiting.
Jeanette van Lier vraag wanneer de plannen rondom het winkelcentrum klaar zijn. Ze
constateert dat de stellingen van Sonay zich steeds verder uitbreidt. Volgens haar is er een
vergunning voor maximaal 8 meter, maar soms is het zelfs het dubbele. Volgens haar past dit
niet binnen de vergunning. Bovendien wordt de stoep smaller en er is al eens ernstig ongeluk
geweest.
Meegeven aan Kathy van Grinsven die namens de gemeente zaken wat betreft winkelcentrum
coördineert. Er is ook een werkgroep waarin gemeente, winkeliers en OBB ontwikkelingen
rondom het winkelcentrum volgt.
Jasper Maas geeft aan dat er iets wordt gedaan bij betonblokken aan het einde van de
Parallelweg. Er komen (tijdelijke) waterbarriers om toegang tot het fietspad te beperken. Fulco
geeft aan dat bewoners er ook ideeën over hebben. De barriers zullen er niet fraai uitzien, maar
zijn bedoeld om te bekijken of het tot een gewenst effect leidt (geen auto’s op fietspad). Als het
werkt, dan willen bewoners graag meedenken over een definitieve oplossing.
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Nicole Pakker merkt op dat er een toename is van hondenpoep. Er zou meer handhaving moeten
komen. Oorzaak is wellicht het tekort aan uitlaatstroken / uitrenvelden of dat deze te ver weg
liggen. Henny Kerstens van de gemeente kan hiervoor worden benaderd.
Wim Smeets merkt op dat de bocht bij de verbinding Edisonstraat / Paardskerkhofweg te smal is
en tegemoetkomende auto’s elkaar niet kunnen passeren. Dit zal moeten worden doorgegeven
aan Koen Gijsbrechts, verkeersdeskundige bij de gemeente.
8.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur
Actielijst
Datum
20150703
20150703

Onderwerp
Instellen afvalcoaches binnen school
Evaluatie gebruik BBS

20151019

Nagaan of 4 woonblokken aan Paardskerkhofweg
ook duurzaam kunnen als aansluiting op BWWB
Aanpak ‘handel’ gele parkeerkaartjes
Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
vergunningen
Mogelijke parkeerdruk als gevolg plannen Grasso
en gebruik EKP door kunstacademie

20151130
20160627
20170517
20160523
20161128
20161128
20170403

20170515
20170515

Info avond Vlek 3 (ntb)
Info avond Vlek 8 (ntb)
Nagaan of voorrangsregeling Hart van Boschveld
goed wordt toegepast
Stand van zaken uitvoeringsplan
Musschenbroekstraat
Nagaan wat beantwoording is inzake acacia’s
Parallelweg
Terugkoppeling proef water barriers
Aanpak hondenpoep overlast

20170515

Bocht Edisonstraat/ Paardskerkhofweg te smal

20170403
20170515

Afspraak
Divers/ school
Fatima Zahra Jallal/
Marieke Smeets
Sonja de Jong
Bewoners/ gemeente
Kathy van Grinsven
Angelique Breukel/ Sonja
de Jong / Werkgroep
stedenbouw.
Gemeente
Gemeente
Sonja de Jong
Jasper Maas
Jasper Maas/ Jan Winter
Jasper Maas
Nicole Pakker / Henny
Kerstens
Koen Gijbrechts.

Volglijst
Datum
20070416
20040713

Onderwerp
politiecijfers Boschveldoverleg per kwartaal
Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de
service van het wijkplein; Jaarlijks overzicht

20151130
20151130

Melden verdachte situaties bij politie
Overleg diverse partijen over overlast in
Boschveld
Toezicht openbare ruimte
Parkeerregeling per deelprogramma

20160229
20150703
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Afspraak
Bas van Boxtel
Divers/ gemeentelijk
Meldpunt Schoon, Heel en
Veilig
Alle bewoners
Riekje Bosch; doorlopend
Gemeente
Gemeente
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20160523

Op- en afritten stoepen voor rolstoelgebruikers

20160627

Bestemmingsplan Vlek 3

20160627
20161017
20170403
20170515
20170515

Sloop/ nieuwbouw Vlek 21; verhuisregeling
Voortgang aanpak Sociale visie
Activiteiten voor ouderen
Buurtmonitor objectiever en representatiever
Aanpak crowd support, verkeer en geluid bij
evenementen Brabanthallen
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Liesbeth van Malsen/
Koen Gijsbrechts
Sonja de Jong 1e kwartaal
2017
BrabantWonen
Allen
Allen
Reina Smits
Allen/ Cathrien
Verhoeven
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