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Verslag  Boschveldoverleg van   31 mei 2010 
 
Aanwezig :   Klara Kappetijn, Stefan Driessen & Mary Driessen, Anine Vloedgraven(Divers); 

Jacques Oostrom(gemeente); Elmar Nielen(politie); José Fontenla, Alfred Heeroma; 
Mieke Haggenburg;  Pieter de Raaf;  Gerrie Cup; Kees Heemskerk; Pierre Don; Sjef 
Opstraat; Fred Schifferling ( Divers); Marielle Clemenkouff(gemeente); Peter v.d. 
Linden(Zayaz); Nicole Pakker; Abdelghani Aznay; El Allachi Omar; Fulco Havelaar; 

 
Afgemeld:  Edwin Kokx, Laura Hoek, Johannes Lijzen; Lisette; Leo 

Hanegraaf(bewonersondersteuner); Berna Deiman (Zayaz);  Gonnie Opstraat; 
Johannes Lijzen; Robert van Lith (Brabants Dagblad). 

 
 
 

1. Opening  en mededelingen. 
• Er zijn vanavond nog 2 andere bijeenkomsten, waarbij sommige deelnemers van het 

Boschveldoverleg aan deelnemen en dus mogelijk wat later kunnen binnen lopen of 
niet komen. 

• Marielle Clemenkouff is vandaag aanwezig als nieuwe projectsecretaris van de 
gemeente. Om met de wijk kennis te maken loopt ze nu mee. Zal echter niet 
permanent deelnemen. 

• Op 13 juli is gepland een avond over de woonomgeving fase 1; dwz de binnen 
terreinen van de flats en de doortrekking naar het Westerpark. BrabantWonen 
organiseert en financiert de inpandige containers. De tuinen op de hoekwoningen 
worden gecompenseerd. Er schijnt nog steeds 1 ton te kort te zijn; immers ecologisch 
inrichten valt duurder uit.  Kortom..nog geen definitief voorstel. Ook de werkgroep 
“Groen en Spelen”wil graag op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkelingen. 

 
2. Stopzetten van de subsidie voor begeleiding van het Marokkaans comités en 

buurtouders vanaf 1 januari 2011. 
Abdelghani meldt dat hij inmiddels heeft vernomen dat deze subsidie gaat stoppen. Dit i 
het kader van de komende bezuinigingen 2011. Activiteitengeld kunnen de comités nog 
wel aanvragen via de Biggelden. Er is ingesproken op de commissievergadering van 26 
mei jl.   

 
3. Verslag   12 april. 

• De discussie rond overlast ontbrak in het verslag. 
• 260 moet zijn 2.60m 

 
4. Politiecijfers  (Elmar Nielen) 

• De brand in de telefoonwinkel; verdachte zit inmiddels vast. De beelden zijn (ook) 
verspreid via Omroep Brabant en via het programma “opsporing verzocht”. 

• Elmar geeft aan dat een selecte groep uit Boschveld op bezoek kan gaan in 
Eindhoven, alwaar de camera’s op zijn aangesloten. 

• M.van Coehoornplein is ook een brandje geweest. Helaas zijn hier geen beelden van. 
• 1 woninginbraak  in deze periode is gemeld. 
• Wel wordt geconstateerd dat er weer meldingen zijn van jeugdoverlast; van één 

bewoner. 
• Er is een tekort bij de politie aan mensen.  
• Wel  fietsen op dit moment straatcoaches; ook in Boschveld. 
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5. Stand van zaken mbt herstructurering. 

• Aanbod aan oud-bewoners voor fase 1 is onlangs geweest. Totaal 12 sociale 
koopwoningen en 12 sociale huurwoningen. 

• Vanavond is een infoavond voor bewoners uit fase 2. 13 woningen zijn vanavond al 
toegewezen 

• “Rest”van de woningen komen in juni in de woonkrant. 
• De “terraswoningen” zijn nu al vergeven. 
• BrabantWonen geeft aan dat van de ongeveer 80 woningen kunnen 60 sociale 

woningen worden. 
• Deze zaterdag, 5 juni, zijn 3 projecten te bezichtigen. 

 
6. Woonvisie  Boschveld. 

• Is nog steeds in de maak en mogelijk dat 3 juni wordt geleverd. Dan kan het de wijk in 
voor de inspraak. 

• Aan bewoners wordt nu gevraagd daarin mee te denken; deelnemers gevraagd. 
• Een terugkeer regeling voor Boschvelders ontbreekt 
 

7. Voortgang BBS. 
• Nog geen nieuwe info daarover. Wel staat nog steeds gepland dat er in 2013 een 

nieuwe BBS-gebouw is. 
 

8. Buurtfeest 27 juni. 
Bestaat uit 3 hoofdthema’s: 
1. Onthulling beeld op de rotonde ( Pierre Don) door weth. Rodney Weterings. 

Coördinatie ervan ligt bij Pierre Don. 
2. De (her)opening van “Meer met Elkaar”(voorheen OKC) door weth Bart Eigeman. 
3. Vervolgens de presentatie van Wijkplein(wijkwinkel) Boschveld. 
Hierboven genoemde activiteiten vormen op de feestdag (naast alle feestelijkheden in de 
hele Edisonstraat) 3 markante momenten en zullen worden  ingepast in programmering 
van de hele dag. 
En daartussen door zijn er allerlei activiteiten gepland in de hele Edisonstraat vanaf de 
Kooi tot en met het buurthuis. Speciaal aandacht wordt gevraagd voor de talenten die op 
straat, op het podium, in- en om de kramen  en in de gebouwen worden gepresenteerd.  
Naar aanleiding van (opgegeven) kosten zal door Kees (opperstalmeester financiën) één 
aanvraag bij de BIG te worden ingediend. 
Komt dat zien! 

 
9. Verkeer. 

• Parallelweg; daar zijn intussen 3 rapporten over gepubliceerd (pakweg 180 
bladzijden). Oa. De MER (milieu effect rapportage). 

- Er moet een nieuwe bestemmingsplan komen voor 
Parallelweg 

- Dus nu…wachten totdat dit geheel wordt gegoten in een 
voorstel. Verwachting is dat  voorstel dan nog eens met 
bewoners (moet) besproken. 

- Aan de bewoners is een brief gestuurd “ontwerp Tracébesluit” 
van de NS. 

- Er kan door bewoners tot 27 juni a.s. een “zienswijze”  
worden ingediend bij NS-publiekservice hierover. Afgelopen 
zaterdag is het gepubliceerd in de Bossche Omroep. 

- Fulco overweegt om samen met de bewoners uit het 
Veemarktkwartier een juridische procedure te starten. 

• Belanghebbenden parkeren. 
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- Voor het hele traject van fase 1, moet “belanghebbenden  
parkeren” worden ingevoerd. En deze moet tevens aansluiten 
op de B.Ballotweg. 

- Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de flats 
Copernicuslaan/Edisonstraat, die onlangs zijn gerenoveerd. 

- N.a.v het wijkplan is door de gemeenteraad een motie 
aangenomen over “parkeren”. 

- Onderzoek naar parkeren bij de Grasso moet nog komen. Het 
blijkt nu al dat veel parkeerders uit de regio komen(vreemd 
parkeerders) 

- Omdat de woonvisie zolang op zich laat wachten, doordat de 
coordinatie-overleggen telkens weer worden verzet, lijkt het 
een kwestie te worden van “pappen en nat houden”. 

- Parkeren is – en blijft voorlopig nog een belangrijke 
speerpunt in Boschveld. 

 
10. Overlast in brede zin. 

• er zijn verschillende soorten van overlast (1e kolom) 
• Wat kunnen bewoners doen/hoe een bijdrage hieraan te leveren? (2 kolom) 
• Wat verwacht je van de instanties? (3e kolom) 

nr. Soort overlast Rol bewoners Wat kan een instantie doen? 
1 Illegale stort (oa 

vuilniszakken 
naast de 
container) 

1. aanspreken 
2. melden (MOR) 

1. MOR registreert, meldt dit aan de 
verantwoordelijke afdeling(en) 

2. terugmelden naar de 
signaalgever. 

2 geluidsoverlast 1. aanspreken 
2. melden (MOR) en/of 

verhuurder 
3. melden bij politie (’s 

nachts) 

1. MOR 
2. politie 
3. verhuurder 

3 busritten 1. melden (MOR) 
gemeente 

Via handhavingteam aan ORV (afd 
gemeente) 

4 jongeren 1. aanspreken en/of ook 
ouders 

1. buurtvaders 
2. politie 
3. straatcoaches 
4. jongerenwerk 

5 honden 1.    aanspreken 
2. melden milieupolitie 

(TOR) 

1. handhaven 
2. gemeente 

6 drugsoverlast 1. aanspreken 
2. politie 

1. politie 
 

7 Evenementen 
(Brabant hallen) 

1. aanspreken (snel) 
2. melden MOR 

1. Brabant Hallen (en of andere 
veroorzaker) 

2. MOR 
8 Buren(ruzies) 1. (snel)aanspreken 

2. melden  
1. corporaties 
2. buurtbemiddeling 
3. politie 
4. netwerk 

9 Parkeren(overlast) 1. aanspreken 
2. melden 

stadstoezicht 

10 Huiselijk geweld 1. melden  1. politie 
2. netwerk 

    
11. Rondvraag. 
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• Nicole complimenteert de Boschveld girls, die als enige team de scheidsrechters 
bedankten na de wedstrijd. 

• Fulco; op grasveld, voor de vrouwenopvang, staan weer auto’s (Parallelweg) 
geparkeerd. Melden bij de MOR  en/of stadstoezicht. 

• Fulco; hebben toenemend last van auto’s die heel dicht tegen de woningen staan 
geparkeerd. Suggestie; Leilinden beplanten via een BIG-aanvraag? 

• Pvd Linden; vraagt waarom BrabantWonen in dit overleg ontbreekt? De vraag stellen 
in het kernteam, waar BrabantWonen ook in participeert. 

• Fred; kopij voor de eerstvolgende wijkkrant moet 25 juni binnen zijn en de 
verspreiding vindt plaats in het weekend van 9 juli. 

• Gerrie Cup; er staan auto’s geparkeerd waar het niet mag. Kees gaat met Gerrie 
bekijken of hier een oplossing en/of een actie kan worden ingezet. 

• José; geeft aan dat de teruggeplaatste bomen wel heel veel kleiner zijn dat die zijn 
weggegaan. 

 
 

 
 

 
 
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. 

   
   

1910092 
Er komt één herinrichtingsplan voor het totale gebied. 
Informatieavond wordt gepland; fase 1. Is nu op 13 juli 
as. gepland 

Pvd Oudenalder 

1910094 

De lichtmasten op en rond bouwterrein van fase 2 
worden z.s.m. geplaatst. Offerte door BOR is 
aangevraagd. vLeeuwenhoekstraat zijn nog 2 
lichtmasten kwijt. 

Pvd Oudenalder 

   
   

120410 Stand van zaken met openbaar gebied  rondom de flats 
Edisonstraat/Copernicuslaan; een deel is klaar. 

Jacques 
Oostrom/BrabantWonen 

1801102 Huurcontract escortbureau is toch verlengd BIM/J. Oostrom 
0103101 Activiteiten en ruimtes in nieuwe BBS A. Vloedgraven 

 
Volglijst 

Datum onderwerp Afspraak 

101005 

Stijgende kamerverhuur en woningsplitsing 
Veemarktkwartier en rest van de wijk. Blijft 
aandachtspunt.  

Bewonerscommissie 
Veemarktkwartier samen 
met gemeente. “Het lijkt 
z’n vruchten af te 
werpen”aldus Fulco. 

160407 politiecijfers elk Boschveldoverleg Elmar Nielen; periodiek 



Boschveldoverleg 12 april   

bestand : Verslag  Boschveldoverleg 31 mei 2010.doc  FS  

5 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


