nafhankelijk

OB
WIJKRAAD

UURTPLATFORM

BOSCHVELD

Verslag Boschveldoverleg 21 september 2020
Aanwezig:
Bewoners: Rob Verschuur (voorzitter), Liesbeth van Malsen, Thomas v.d. Heuvel, Madelon
Donders, Lonneke Munnichs, Peter de Laat, Josephine Schregardus, Bert Smolders, Nina Hagoort,
Emir Talic, Miesjel van Gerwen, Johannes Lijzen, Hannie Borsetti
Gemeente: Jasper Maas, Marieke Postulart
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag)
Afwezig met kennisgeving (zover bekend):
Nicole Pakker (bewoner), Riekje Bosch (gemeente), Wim Smeets (Farent)
Noot dit verslag moet nog worden goedgekeurd. Eventuele wijzigingen/aanvullingen
worden vermeld in het verslag waarin onderstaand verslag wordt goedgekeurd.
1. Opening en goedkeuring verslagen 11 mei en 6 juli jl.
Rob Verschuur opent de vergadering om 19.37 uur. Het is de eerste vergadering na de zomervakantie
N.a.v. verslag 11 mei: Er is opgemerkt dat de bezorging Buurtkrant niet goed gaat, moet hier iets mee
worden gedaan? Antwoord: dit zal nader worden bekeken. Er lijkt telkens een tekort aan kranten,
terwijl dat theoretisch niet kan. Er zal naar het bezorgingsschema worden gekeken door het OBB.
Alfred Heeroma zal dit met Johannes Lijzen afstemmen.
In het verslag van 11 mei 2020 staat onder punt 4:
Jasper Maas zal speelboom leveren. Hij zal hier met Nicole Pakker overleggen waar die moet komen
(Voltastraat).
Tweede zin is onduidelijk. Hier moet staan: Hij zal met Nicole Pakker overleggen.
Met deze aanpassing is verslag goedgekeurd.
Verslag 6 juli 2020:
Inhoudelijk geen opmerkingen.
Actielijst:
- Onderzoek onderwijs: staat deze avond op programma. Omdat dit onderzoek nog loopt en
resultaten nog moeten worden gepresenteerd, blijft item op actielijst.
- Ontwikkeling Grenco: staat op agenda. Omdat onderwerp niet is besproken, blijft deze op
actielijst.
- Activiteiten Klup Plus: betreft activiteiten BBS. Door Corona is dit op laag pitje gekomen.
Afhankelijk van ontwikkelingen bekijken of dit in november besproken kan worden.
- Onderwijsboulevard: De resultaten zijn terug te vinden op gemeentelijke website. Het
afsluiten van de Onderwijsboulevard voor autoverkeer gaat niet door, maar wordt gekeken
naar alternatieven. Kan vervallen.
- Lichamelijke armoede. Er zijn activiteiten, maar is in beginfase. Doorschuiven naar volgende
vergadering.
- Aanbrengen pictogrammen op afvalcontainer, inclusief buiten beter app. Dit is nog niet
uitgevoerd, naar volgende keer.
Er is ook opgemerkt dat meldingen openbare ruimte (via website/ buiten beter app) als afgehandeld
worden gemeld, terwijl er geen actie is geweest.
Jasper Maas licht dit toe. Sommige gemelde situaties vallen onder regulier onderhoud. De melding
wordt dan als afgehandeld genoteerd, maar het reguliere onderhoud kan later uitgevoerd worden.
Daarnaast zijn er meldingen die over diverse schijven gaan omdat er meerdere afdelingen bij
betrokken zijn. Dit loopt niet altijd goed. Er zijn veel nieuwe medewerkers. Jasper zal als coördinator
kijken of dit proces verbeterd kan worden.
Verslag 6 juli 2020 wordt goedgekeurd.
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2. Onderzoek schoolkeuze
Marieke Postulart (Gemeente) zal een toelichting geven op het onderzoek naar schoolkeuze in het
basisonderwijs in Boschveld. Eind 2019 is er gekeken naar waar kinderen naar school gaan.
Binnenkort start het tweede deel van het onderzoek naar de motivatie voor schoolkeuze. Hierbij is
ruimte voor vragen en ideeën vanuit de bewoners.
Marieke Postulart licht toe. Ze werkt bij de afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) van de
gemeente. Ze onderzoeken zaken op verzoek. De aanleiding voor het onderzoek naar schoolkeuze,
schoolkwaliteit en verzuim waren de resultaten uit het buurtonderzoek uit 2019. Professionals
herkennen zich niet in de resultaten.
Veel kinderen die in Boschveld wonen blijken elders naar school te gaan: circa 60%. Uit de cijfers
blijken ouders in Boschveld een lage tevredenheid hebben over de school in Boschveld. Daarnaast
blijkt het verzuim van kinderen die in Boschveld wonen hoog te zijn, maar dit is niet terug te
voeren op een specifieke school.
De achterliggende redenen zijn niet duidelijk, daarom is verder onderzoek nodig. Door corona en
sluiting school is tot nu toe niet mogelijk geweest en zal nu komende maanden worden uitgevoerd
d.m.v. enquêtes en interviews. Hierbij zal kwaliteitsbeoordeling basisschool worden meegenomen,
maar ook waarom ouders hun kinderen naar andere scholen sturen.
In het eerste deel van het onderzoek is gekeken naar hoe vaak er sprake is van voorbijlopers. Een
voorbijloper is een kind die meer dan 300 meter verder dan dichtstbijzijnde school gaat.
In Boschveld is het aantal voorbijlopers circa 60% (geldt ook voor Deuteren, dat is het zelfs 70%).
Gemiddeld in de gemeente is 28% voorbijloper.
LW Beekman en Ontdekking zijn veel voorkomende alternatieve scholen.
Het is nu nog niet duidelijk waarom ouders de keuze maken en hoe ouders aan informatie komen.
Kinderen met beperking vallen buiten onderzoek omdat hier vaak speciaal onderwijs nodig is.
Vragen van de bewoners:
Ø Kan in onderzoek ook ouders meegenomen die nog keuze moeten maken.
- Het streven is om hier wel inzicht in te krijgen, maar dit is geen onderdeel van het geplande
onderzoek. Ouders zijn nu meer gesetteld. Alle ouders met kinderen tussen 4 en 12 krijgen
verzoek tot meedoen onderzoek, geldt ook voor Deuteren.
Ø Het lijkt erop dat bij kinderopvang ook kinderen uit andere delen stad zitten. KC Boschveld
wordt vaak aangemerkt als ‘zwarte’ school en vraag is of dit ook een rol speelt.
Dit zal worden meegenomen. School zou ook hier zelf ook meer actie in moeten nemen.
Het is jammer dat de directeur van de school niet ook aanwezig is. Er zijn gesprekken van ouders
van toekomstige basisschoolleerlingen om ook voor de KC Boschveld te kiezen. Die trend is al
zichtbaar, maar het is wel belangrijk dat de school en ouders daar mee bezig blijven.
Resultaten onderzoek worden in januari 2021 verwacht.
Eerste indruk die school maakt bij ouders is belangrijk.
3. Mededelingen OBB en vanuit de werkgroepen (20 min)
* Vinger aan de pols voor Vlek 21
De ruimtelijke onderbouwing fase 1 voor Vlek 21 is goedgekeurd door de gemeenteraad.
Aanvankelijk zou voorbereiding sloop in oktober beginnen, maar is nu uitgesteld tot begin volgend
jaar. OBB wil in overige 5 flats meer gezinswoningen. Dit wordt momenteel onderzocht door de
architect van BrabantWonen.
* Verkeer & parkeren: nieuwe NS-bushalte en nieuwe parkeerbeleid
Digitaal parkeren zal worden ingevoerd. Er is nu 80 uur per maand opgenomen, maar men zou
liever meer uren zien. Tarief is 5 cent per uur.
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Er is nog veel onduidelijkheid. Hoe zit het bijvoorbeeld met bewoners die een (bedrijfs)lease-auto
hebben. Het OBB zal ook aandringen op goede communicatie.
Bij de overgang blijven gele kaartjes een half jaar geldig.
Bushalte voor uitstappen is gepland voor de flats aan de Parallelweg. Het OBB heeft hier
bedenkingen over geuit. Er volgt nog gesprek met wethouder in september. Uitvoering zal hier op
wachten.
* Groen & Spelen: o.a. afronding park
In het park van Hart van Boschveld moeten nog speelaanleidingen komen. Het is nog wachten op
een offerte. Morgen wordt begonnen met groen aanpak en wadi’s.
Jasper Maas:
Er wordt een pilot spelen opgestart.
Er staan ‘illegale’ trampolines, deze mogen niet in openbare ruimte worden opgesteld.
Speelboom ligt er nu in Voltatraat.
Paardskerkhofweg: keramisch spoor wordt schoongemaakt en afgedicht met bitumen.
* Stedenbouw: voorgang bouw Vlek 3, verplaatsen schuurtjes BrabantWonen
Bouw Vlek 3 is begonnen (32 appartementen voor BrabantWonen en 12 koopwoningen), basis
voor fundering ligt er. Er loop nog een proces om 2 gezonde bomen van kap te redden.
BrabantWonen zal huurwoningen ook beschikbaar maken voor mensen met laag inkomen. Er
komt voorinschrijving. Ten eerste hebben mensen met urgentie uit Boschveld en daarna ander
bewoners Boschveld hebben voorrang.
Schuurtjes Copernicuslaan: BrabantWonen gaat binnenkort in gesprek met bewoners van twee
flats (Edisonstraat en eerste flat Copernicuslaan) om hier invulling aan geven. Er komt architect,
samen met William Jans (gemeente) een voorstel zal maken.
Schuurtjes Marconistraat: hek is weggehaald. OBB heeft BrabantWonen gevraagd om bestrating
identiek te maken aan de rest van het park. De schuttingen aan die zijde worden ook aangepakt de
komende maanden.
4. Toelichting transformatie visie Grenco-terrein (30 min) (zie bijlage)
Walter Stam (gemeente) en Robert Kleijn (BIM) lichten de plannen toe voor het Grenco-terrein.
De bedoeling is om de komende jaren dit gebied tussen het HAS-gebouw en het monumentale
Grasso-gebouw te transformeren. Naast werken komt er ook ruimte voor wonen. De gebruikers
zijn al betrokken; de omwonenden willen ze ook actief betrekken bij deze ontwikkeling. (Omdat
deze avond er ook een commissievergadering is, bestaat de kans dat beiden niet op tijd op de
vergadering zijn. We plannen dan voor de geïnteresseerden een apart moment).
Walter Stam kon niet op tijd aanwezig zijn vanwege een bijeenkomst van de Commissie
bedrijvigheid van de Gemeente, er zal op korte termijn een alternatieve bijeenkomst worden
gepland. Plannen zijn openbaar en staan op gemeentelijke website.
5. Rondvraag en sluiting
Nina Hagoort: Voor de zomervakantie is er een afsluitingsfeestje van het schooljaar geweest nabij
school. Na afloop was het een enorme rommel. Dat is een slechte zaak. Een paar weken later was
er weer een activiteit met schuimkanon. Onduidelijk is wie het heeft georganiseerd, maar
gemeente zou toch toestemming moeten geven. Er moet gekeken worden hoe dit mogelijk is
geweest. Het is vooral ernstig dat er niet is opgeruimd.
Miesjel van Gerwen: is het een idee om in hart een feest te organiseren voor nieuwe bewoners.
Vanuit wijk kan van alles aangeleverd worden (Wereldkeuken, Boschveldband enz.). Is wel lastig
in coronatijd, wel in zomertijd. Er zijn wel initiatieven, maar verwachting is dat pas tegen de
zomer 2021 dit op een veilige manier georganiseerd kan worden. Voorbereidingen kunnen
natuurlijk wel al getroffen worden.
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Johannes Lijzen: OBB heeft bestuur bestaat nu uit 5 mensen. Het bestuur is op zoek naar
versterking zoals organiseren Boschveldoverleg, penningmeester, websitebeheer. Wie
belangstelling heeft of iemand weet die hiervoor belangstelling heeft, graag melden bij huidige
bestuursleden of per mail (info@obboschveld.nl)
Sluiting 21.38 uur
Actielijst
Datum
Onderwerp
20190520 Presenteren resultaten kwaliteit
basisonderwijs
20190826 Inrichting openbaar gebied Grenco en
Paardskerkhofweg
20190826 Ideeën voor Klup Plus bekijken
20191125 Aanpak lichamelijke armoede

Afspraak
Streefdatum
Riekje Bosch,
Feb2021
Marieke Postulart
Gemeente/ ondernemers/ Okt 2020
G&S/ BIM/ Walter Stam
Yasine Mami
Nov 2020
Werkgroep positieve
Nov 2020
gezondheid
Riekje/ Afvalstoffendienst Juli 2020

20200511 Aanbrengen betere informatie op
afvalcontainers (buiten beter app e.d.
20200921 Verbeteren proces afhandeling
Jasper Maas
meldingen Openbare Ruimte
20200921 Nagaan wie feestjes heeft georganiseerd Via Riekje Bosch?
die na afloop hebben veroorzaakt
20200921 Bezorging Buurtkrant Boschveld
Johannes Lijzen/ Alfred
Heeroma

Feb 2021
Nov 2020
Nov 2020

Volglijst
Datum
Onderwerp
Afspraak
20070416 Politiecijfers Boschveldoverleg per kwartaal
Bas van Boxtel
20040713 Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de
Divers/ gemeentelijk Meldpunt
service van het wijkplein; Jaarlijks overzicht
Schoon, Heel en Veilig
20151130 Melden verdachte situaties bij politie
Alle bewoners
20151130 Overleg diverse partijen over overlast in Boschveld Riekje Bosch; doorlopend
20160229 Toezicht openbare ruimte
Gemeente
20150703 Parkeerregeling per deelprogramma
Gemeente
20160627 Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
Kathy van Grinsven
20170517 vergunningen
20160523 Mogelijke parkeerdruk als gevolg plannen Grasso en Angelique Breukel/ Sonja de Jong
gebruik EKP door kunstacademie
/ Werkgroep stedenbouw.
20161017 Voortgang aanpak Sociale visie
Allen
20170403 Activiteiten voor ouderen
Allen
20170515 Aanpak crowd support/ control, verkeer en geluid Allen/ Peter Tolsma
bij evenementen Brabanthallen
20171016 2 maal per jaar gebruik BBS evalueren
Yassine Mami/OBB
20180827 Volgen ontwikkeling EKP
Sonja de Jong
20190121 Verbeteren registratie trajecten bij Wijkplein, vooral Wim Smeets
het afboeken in systeem. Check in 2020
20190701 Beheersen illegale stort bij verhuizingen
Leefbaarheidsteam
20191125 Bespreken mogelijke afsluiting Edisonstraat
Allen
(verkeerstelling enz.)
20191125 Uitvoer werk openbare ruimten door aannemer
Jasper Maas

Verslag Boschveldoverleg 21 september2020

4

