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Verslag  Boschveldoverleg van  28 februari 2011 

 
Aanwezig :   Stefan Driessen & Mary Driessen; Gerrie Cup; Kees Heemskerk;  Leo Hanegraaf 

(bewonersondersteuner);  Sjef Opstraat; Berna Deiman (Zayaz); Lieneke 

Verspaandonk (Divers); Mieke Haggenburg; José Fontenla; Johannes Lijzen; Alfred 

Heeroma;  Pieter de Raaf; Tom van Sprong; Willem van Engelen (PUB);Ton Joore; 

Klara Kappetijn, Soumia Hatite. 

 

Afwezig met kennisgeving:   

Elmar Nielen (politie) Anine Vloedgraven(Divers); Fred Schifferling (Divers), Fulco 

Havelaar, Jacques Oostrom (gemeente),  Laura Hoek; Lisette van Schijndel, Laura 

Don 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

Kees Heemskerk opent de vergadering met de mededeling dat het agendapunt introductie start project 

buurtvrouw/buurtman van de agenda wordt afgevoerd omdat het project nog niet gestart is en een van 

de beoogde buurtvrouwen de functie niet zal aanvaarden. Het agendapunt wordt doorgeschoven naar 

de volgende vergadering van april. Verder noemt hij de mensen, die gemeld hebben dat zij niet 

aanwezig zullen zijn. Vervolgens wordt er een snel rondje gemaakt ter kennismaking. 

 

 

2. Verslag 17 januari 2011 
 

Goedgekeurd. 

 

 

3. Presentatie Fietswerkplaats Dromedaris 
 

Ton Joore als vrijwilliger, de initiatiefnemer van de fietswerkplaats, stelt Willem van Engelen van het 

PUB ( Pastoraal UitzendBuro) voor. Willem is fietsenmaker en de leermeester. Ook is aanwezig een 

van de meiden die meedoet aan de fietswerkplaats; Soumia Hatite. Er zouden nog 2 meiden komen 

maar die zijn er niet.(Nabila en Meryem El Allachi). 

Soumia wordt gevraagd wat zij van de fietswerkplaats vindt. Zij doet het nu 1jaar en vindt de 

gezelligheid onder elkaar en het feit dat je een veilige fietst hebt belangrijk. Ook het contact met de 

deelnemers van de PUB wordt door haar als positief ervaren. 

Ton Joore legt uit dat de deelnemers van het PUB bestaan uit thuislozen. 

Hij heeft op woensdag middag 2 groepen van 13.30-15.30 uur en15.30-17.30 uur. De 1
e
 groep is van 

10-12j. uit groep 7 en 8. de 2
e
 groep is ouder.  

In januari is hij gestart met kinderen uit groep 6. Een groep bestaat uit 6-8 kinderen. 

De periode waarin hen geleerd wordt om fietsen te maken is 10 weken. Zij leren dan de meest 

elementaire zaken: banden plakken, verlichting repareren. Op het eind van de periode krijgen zij een 

(gerepareerde) fiets. Zij kunnen daarna nog doorgaan met deze activiteit. De dak-thuislozen en 

psychiatrische patiënten waarvan er 4 hen helpen moeten soms door Wim en Ton gecorrigeerd worden 

dat zij de kinderen leren fietsen maken en het niet zelf gaan repareren.  

De kinderen komen niet altijd en dan worden de ouders daarop aangesproken door Ton. Om de 

betrokkenheid van de ouders te vergroten en omdat zij nieuwsgierig waren naar de werkplaats zijn 5 

moeders met een busje opgehaald en op bezoek geweest aan de Buitendijk. Er zijn ook activiteiten in 

de wijk waar dan fietsen gerepareerd worden, bijv. op Koninginnedag. Dat doen de kinderen dan 

samen met de mensen van het PUB. Van te voren worden er folders verspreid en de kinderen gaan met 

een megafoon door de wijk. Ook treedt Frits op stelten op. Voor het schoolkamp worden alle fietsen 

van de kinderen van groep 8 nagekeken op het schoolplein. Dat gebeurt ook voorafgaand aam het 

verkeersexamen eventueel in samenwerking met de wijkagent.  
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In het afgelopen jaar hebben 21 kinderen 10 weken of meer aan deze activiteit deelgenomen. Het 

bereik op de 4 a 5 middagen in de wijk in ongeveer 50 kinderen/volwassenen per keer. In de toekomst 

is het de bedoeling de vaders en moeders er meer bij te betrekken en ook voor hun een cursus fiets 

repareren op te zetten. Dat kan misschien beter lukken als de Kelvinstraat is ingericht. Dat geeft vorm 

aan de lerende Willem v. Engelen voegt hieraan toe dat men er zelfs aan denkt om in de toekomst een 

soort diploma uit te reiken.  

 

4. Presentatie Kroon op je wijk 

 

Bij de agenda voor deze vergadering waren 3 blz. meegestuurd. 

Lieneke Verspaandonk is projectleider van Kroon op je wijk. Zij is in september begonnen. Haar 

eerste indrukken zijn: Boschveld is een prachtige wijk met ontwikkelingskansen in het Waterkwartier, 

een multiculturele wijk die aanspreekt en veel initiatieven in de wijk. Er is daarin een grote variëteit op 

verschillende ontmoetingsplekken in de wijk maar de initiatieven lopen nog wel eens langs elkaar 

heen en het is nog niet op elkaar afgestemd. 

Vanuit de BBS zijn er veel (plus) activiteiten en er zijn ook heel wat werkgroepen in de wijk.  

In het werkplan is gekozen voor drie onderdelen: 

1. talentenbank: bevorderen van burenhulp en matchen van vraag en aanbod. 

2. scholen van bewoners ( Vaardigheden verbeteren) dit is individueel.  

3. ontwikkelen van nieuwe diensten samen met bewoners. 

Lieneke heeft in de afgelopen maanden met veel mensen gepraat en veel van de gesprekspartners 

hebben een aandachtpunt/project genoemd. 

Brabant Wonen: Dromedaris; Meer met Elkaar: naaiatelier; Bossche Makershuis: ZZP‘ers; Peter 

Nouws: ouders bij de school betrekken; kernteam: alleen uitgaan van wensen van bewoners. IVT: 

personeel (mensen uit allochtone groep) Wijkplaats: computer. 

Lydia HAyer: aanbod om kinderen uit de wijk te leren zelfdrukken bv. poster voor het buurtfeest. 

Lieneke ziet het project buurtman/buurtvrouw als een soort aanjager voor het opsporen van vragen en 

talenten. 

Zij wil ook ondernemers uit de wijk met name ZZP eens in beeld krijgen en heeft gesprek met de 

Gruyterfabriek (Cl. Bolhaar) en de Kamer van Koophandel mede dit verder uit te werken. 

De bedoeling is dat o.a. met het scholen van bewoners hun taalvaardigheid op hoger niveau komt en 

daarvoor worden mensen gezocht. Ook verschillende computercursussen zouden op elkaar afgestemd 

moeten worden.  

Resultaten tot nu toe: 

Fietswerkplaats naar de wijk. 

In de talentenbank zijn al 11 matches en ook wordt een training voor 7 tot 9 gastvrouwen opgezet. 

 

Vervolgens worden de 2 vragen aan de orde gesteld: 

1. Informatie 

Regelmatige informatie in de buurtkranten is een goede mogelijkheid. Mogelijk kan ook op de website 

van Boschveld Beweegt een aparte plek ingeruimd worden voor dit project. 

Het is ook goed om nog een keer tegen het eind van het jaar Kroon op je wijk weer op de agenda van 

het Boschveldoverleg te zetten. 

2. Wensen 

Dat gaat dan om wat er nodig is in Boschveld(diensten) en of men nog talenten kent of bewoners die 

talenten zoeken. 

Er worden veel zaken genoemd: oppascentrale, boodschappen service, thuishulp bij het instellen van 

technische apparatuur zoals mobiele telefoon, video. Verhuizerservice bij fase 2 al speelt daar het 

probleem van wettelijke aansprakelijkheid. Misschien moet je mensen op straat aanspreken om zo aan 

ideeën en wensen te komen. Er zijn veel alleenstaanden en misschien zou hulp bij een 

testament/wensen bij overlijden een aanbod kunnen zijn. 

Ook wordt een tuin genoemd waarbij Klara Kappetijn wijst op het verschil in (onderhoud van) tuinen 

achter haar flat. 

K. Heemskerk spreekt zijn waardering uit dat er eindelijk iets met de talentenbank gedaan is maar 

waarschuwt ervoor dat  er niet in volle breedte initiatieven worden ontplooid maar dat daarin keuzes 
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gemaakt worden. Immers nu worden veel dingen genoemd maar niet alles kan en het moet vooral van 

onderop opgebouwd worden.     

 

Pauze 21.05 

 

5.  Stand van zaken herstructurering 

 
Degenen die bij de participatie bijeenkomst van 2 februari geweest zijn hebben dit in het algemeen als 

een positieve vergadering ervaren. Van belang is, dat per project nog vastgesteld dient te worden wat 

de rol van iedere partij bij het soort overleg is en dat over die rol overeenstemming is. Naar het oordeel 

van de aanwezigen is er nog zo’n overleg nodig waarin een aantal voorbeelden zijn uitgewerkt. 

Zojuist is er overleg geweest over het voorontwerp bestemmingsplan Parallelweg. Dit zat 15 maart in 

het college worden behandeld en daarna wordt het openbaar. Er komt geen inspraakavond maar een 

inloopavond op 5 april samen met Pro Rail. De werkgroep heeft bij de notitie een aantal opmerkingen 

geplaatst en haar teleurstelling uitgesproken over het feit dat er nog geen nieuwe bestemming is voor 

het EKP gebouw van TNT en daardoor krijgt de gemeente niet de grond om de in het wijkplan 

beoogde afslag te realiseren. Dit zou een ontlasting betekenen voor de huidige Parallelweg langs het 

Veemarktkwartier. 

 

6. Planning onderwerpen komende vergadering. 

 

Voor een brede discussie (d.w.z. over alle in het geding komende aspecten) over de BBS is een aparte 

avond gepland op 21 april 2011. Iedereen wordt daarvoor uitgenodigd. De agenda voor de komende 

vergadering zit met de genoemde onderwerpen goed vol. 

 

7. Rondvraag. 
 

Mieke Haggenburg  vraagt of er ook voor een cadeau bij het afscheid van J. Oostrom wordt gezorgd. 

Dat wordt geregeld. 

A. Heeroma meldt dat komende week overleg is van de bewonerscommissie fase 2 met Brabant 

wonen over de bewoners verhuisregeling. 

M. Driessen onderneemt nog actie naar de provincie over Arriva.  

 

Sluiting 21.35 uur 

 

  

Volgende bijeenkomst maandag 11 april.  
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Bijlage: actielijst. 

 

 

(* de nummers achter de data 191009 1 betekenen de eerste afspraak van de betreffende vergadering van 19 oktober 2009) 

 

 

Actielijst  

Datum Onderwerp Afspraak 

070909 

Haalbaarheidsonderzoek tbv de herstructurering van 

het winkelcentrum opvragen, zodra deze is 

uitgevoerd. 

Ton van der Heijden en 

Pierre Don. 

0103101 Activiteiten en ruimtes in nieuwe BBS A. Vloedgraven 

   

181010-1 Nieuw: bloemetje aan omwonenden fase 1? Hamid 

181110-2 

Nieuw: plannen en detail info over inrichting 

openbaar gebied fase 1 en aansluitend daarop naar het 

Westerpark 

Hamid 

   

181110-4 
Nieuw: brief aan gemeente over handhaving 

Kamerverhuur 

Fulco 

   

 

Volglijst 

Datum onderwerp Afspraak 

170110-1 

(nieuw) 

Boschveldacademie Initiatief bij OBB 

160407 
politiecijfers elk Boschveldoverleg Elmar Nielen; periodiek 

terugkomend. 

130704 

cliënten/bezoekersmeldingen  die gebruik maken 

van de service van de wijkwinkel 

Jaarlijks terugkomend 

overzicht; actie: Divers. 

Samen met de cijfers van 

de gemeente van het  OMP 

(openbaar meldpunt) 

19100910 
Zayaz geeft overzichten (per kwartaal) Woningen 

die weer worden bewoond door nieuwe huurders. 

Zayaz 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


