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’s-Hertogenbosch 19-11-2018 

Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  

Wij nodigen  U hierbij uit voor  het bewonersoverleg Boschveld op maandag 26 november 2018  om 
19.30 uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2.  

Agenda 
30. uur 1. Opening en mededelingen 

  2. Goedkeuring verslag 8 oktober jl. en langslopen takenlijst 
   (bijgevoegd) 

3. Voortgang  sociale visie Boschveld.  
Elly van den Hombergh van de gemeente geeft een toelichting op de nieuwe 
Sociale Visie voor Boschveld (met inbreng van Riekje Bosch en Wim Smeets)   
Van bewoners horen de Gemeente en Divers graag wat ze terugzien van de 
inzet in de wijk (40 min).   

Ca 20.30 uur Pauze  

4. BBS activiteiten en besteding plusgelden 2018 en planning 2019  
De BBS Boschveld organiseert als buurthuis activiteiten en geeft ruimte aan 
het organiseren van activiteiten door bewoners. Yassine Mami geeft een  
toelichting op de activiteiten die met de zogenaamde plusgelden in 2018 zijn 
georganiseerd en wat er op de rol staat voor 2019. Deelnemers van het 
Boschveldoverleg kunnen hun reactie  hierop geven en meedenken over hoe 
activiteiten nog meer tot een succes zijn te maken.(30 min) 

  6. Mededelingen werkgroepen  
* Groen en Spelen: stand van zaken activiteiten 
* Schoon, heel & veilig: Terugmelding Boschveld Boent/Proper Jetje op  

woensdag 31 oktober 

21.30 uur 7. Rondvraag en sluiting. 

We rekenen op uw komst. Mocht u verhinderd zijn of deze agendastukken niet meer willen ontvangen  
laat dat even weten. Tot ziens! 

namens het OBB bestuur,  

Johannes Lijzen en Mieke Haggenburg     
Tel 073-6233195

   adres:  ’Edisonstraat 28 
    5223 CE  ’s-Hertogenbosch 

   e-mail: info@obboschveld.nl  
   giro:NL03 INGB 0003274686 

t.n.v. Onafhankelijk 
Buurtplatform Boschveld 
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Verslag	Boschveldoverleg	d.d.	8	oktober	2018		
	
Aanwezig:				
Bewoners:	Fulco	Havelaar	(voorzitter),	Mieke	Haggenburg,	Nina	Hagoort,	Johannes	Lijzen,	Rob	Verschuur,	
Ben	van	der	Kallen,	Jan-Joseph	Stok,	Ruud	Berlo,	Ellie	Jordans,	Stefan	Driessen,	Mary	Driessen,	Lonneke	
Munnichs,	Liesbeth	van	Malsen,	Bert	Smolders,	Ties	den	Engelsen,	Bart	Oosterveld	
Divers:	Wim	Smeets,		
Buurtkrant:	Alfred	Heeroma	(verslag).		
Buurtman/Buurtvrouw:	Shivana	Eduards.		
Gemeente:	Karin	Claassen	(Proper	Jetje/	Meldpunt),	Umut	Köroglu	(Afvalstoffendienst);	Jasper	Maas	
(Openbare	Ruimte);	Sonja	de	Jong	(Stedelijke	Ontwikkeling);	Riekje	Bosch	(Wijkmanager)	
Politie:	Bas	van	Boxtel	(Wijkagent)	
BrabantWonen:	Anne-Lita	Pijnenburg	
		
Afwezig	met	kennisgeving	(zover	bekend):	Wim	Smeets,	Hans	van	Zoggel,	Lisette	van	Schijndel,	
Jeanette	van	Lier,	Umut	Koroglu,	Theo	en	Saskia	Prins,			
	
Noot:	Dit	verslag	moet	nog	worden	goedgekeurd.	Eventuele	wijzigingen/	aanvullingen	worden	
vermeld	in	het	verslag	waarin	onderstaand	verslag	wordt	goedgekeurd.	
		
1. Opening en mededelingen 
Fulco Havelaar opent de vergadering om 19.36 uur. Hij hoopt dat deze keer de vergadering op tijd is afgelopen. 
Riekje Bosch geeft aan dat ze na agendapunt 4 weg moet; Jasper Maas zal zorgen dat eventuele informatie bij 
haar komt 
 
2. Goedkeuring verslag 25 juni en 28 augustus jl. en langslopen takenlijst 
25 juni : 
Pagina 2: zin contact opnemen loopt niet 
27 augustus:  
IoT: voor meer informatie graag eerst een mail te sturen. Inlopen op afspraak. 
Pagina 2 punt 4: Als er geen kandidaat is, dan volgt een vervolg overleg en is het niet zo dat het plan helemaal 
niet doorgaat.  
Pagina 3 punt 6 typo: omdat lespakketten vol zitten 
Pagina 5: de aansluiting op afvoer is er nog wel, maar men weet niet hoe het opgelost moet worden. Er wordt aan 
gewerkt (geluid en aansluiting) 
 
Actielijst: 
Parkeren Grasso: gaat naar landtong; blijft staan 
Acacia’s: er is nog steeds geen antwoord op; 1 november is er weer een overleg. 
Kees: er is een idee om mee te nemen in eerste fase Hart; blijft staan. Locatie in buurt van Boschveltuin, 
waarschijnlijk een boom 
Marconistraat: is besproken; er is bezwaar van bewoners omdat blanke gevel juist rustgevend is. Liever een 
fysieke ingreep. Kan vervallen. 
Scootmobielen: kan er van af  
Proper Jetje op 31 oktober 
Voor fase 2 Hart van Boschveld (blok 3 en 4) is nog geen overzicht van aantal Boschvelders die belangstelling 
hebben voor een woning; blijft staan 
Er is een ronde gelopen om te kijken waar geen prullenbakken staan. Punt kan worden afgevoerd. Er moet wel 
een vervolgactie komen. Er moet een kaartje komen. (Jasper) 
Koelinstallatie staat op agenda; actie loopt, binnenkort volgt meting 
  
3. Toelichting plannen op terrein oude basisschool ’t Boschveld (vlek 3). 
Sonja de Jong geeft een toelichting op de huidige plannen, wat de zienswijzen hebben opgeleverd, en wat is de 
verwachte planning is wat betreft het bestemmingsplan en sloop/start nieuwbouw. Ook komt het groen in die 
omgeving aan de orde en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Sonja de Jong licht toe m.b.v. slides: 
In juni is inspraakavond geweest. Ging over voorontwerp bestemmingsplan. Bestemmingsplan gaat vooral om 
maatvoering en waar wat wel en niet mag. Er is nu een schetsplan dat op avond is gepresenteerd. Er komen 32 
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huurwoningen. Parkeren op binnenterrein (bewoners) bezoekers er buiten. Toegang is vanuit de Celsiusstraat. Er 
zijn inspraakreacties binnengekomen, waaronder van OBB, maar ook van bewoners.  
Nu verwerken en een ontwerp-bestemmingsplan maken. Bouwhoogte: 3 meter per woonlaag + 1 meter marge 
(nodig omdat in praktijk vaak net meer hoogte kan vragen). Hoek Celsiusstraat - ‘s Gravesandestraat (3 lagen); 
insprekers willen liever 2 lagen. Woningen kunnen daardoor goedkoper worden.  
Gevel Edisonstraat: grotere voortuin 
Parkeren; blauwe zones ten behoeve van winkels aldaar (Celsiusstraat) blijft mogelijk hetzelfde, maar het 
bestemmingsplan gaat daar niet over. Parkeren bij winkels blijft.  
Groen of verkeersbestemming voor hoek Paroussia kerk moet nog besloten worden 
 
Verder aandacht voor Flora/ Fauna (is afgerond er zijn huismussen en gierzwaluwen gevonden; daar worden nu 
tijdelijke oplossingen gemaakt; in nieuwbouw definitieve oplossingen), Bomen (afgerond 
bomeneffectrapportage; bomen aan buitenring zijn aangetast door droogte, mogelijke redden die het niet), Asbest 
(onderzoek; is aanwezig) 
 
Voor eind 2018 ontwerp-bestemmingsplan 
Voorjaar 2019 bestemmingsplan wordt vastgesteld 
Indien bestemmingsplan definitief is, kan er een bouwvergunning worden afgegeven en kan het terrein bouwrijp 
gemaakt worden. 
Voorlopige planning: 

• Sloop: begin 2019; daarna bodemonderzoek 
• (planning) Bouwrijp maken voor de zomer 2019 
• Na de zomer 2019 (planning start bouw) 

Er zijn zorgen over kap bomen bij bouwrijp maken.  
 
Jan-Joseph Stok: kan er overzicht gepresenteerd worden van groen in de wijk.  
Johannes Lijzen: als dit al zou kunnen, dan zeker niet dit jaar 
Nicole Pakker: Werkgroep en Spelen houdt dit nauwkeuring in de gaten en er is regelmatig overleg met 
gemeente. Er is een bomenbeleidsplan.  
Er is rekening gehouden met Flora en fauna wet. 
Als bestemmingsplan goedgekeurd is, dan komt er ook inrichtingsplan, dat zal worden gedeeld met de wijk   
 
pauze 
 
4. Wijk en buurtgelden.  
De Bewoners Adviesgroep van Boschveld beoordeelt aanvragen en geeft advies aan de gemeente. Riekje Bosch 
licht toe wat ook alweer de criteria zijn en wat is er dit jaar is gedaan in Boschveld (zie https://www.s-
hertogenbosch.nl/wdbudget.html). Zijn er nog aanvullende acties nodig voor dit jaar. De aanwezigen kunnen 
ideeën aandragen 
 
Riekje Bosch ligt toe. Ter vergadering wordt een overzicht uitgereikt. De 3 items in behandeling zijn toegekend.  
Wijkmanager gaat niet over toekenning, hiervoor is er een 6-koppige adviescommissie. Criteria voor beoordeling 
staan op internet. Aanvragen mogen niet in strijd met wet- en regelgeving zijn. Er moet draagvlak zijn in de 
wijk, dit kan ook op kleine schaal zijn. Voor Boschveld: geen commercieel individueel belang zijn. Als een lid 
van de adviesgroep betrokken is bij aanvraag, mag deze niet mee beoordelen. Er moet een begroting van de 
activiteit aanwezig zijn. Er mag geen post onvoorzien zijn, eten en drinken worden niet vergoed, tenzij dit alleen 
voor organisatie is.  
Suikerfeest: geen begroting aanwezig. 
Speeltuin Veemarktkwartier: dit valt onder herinrichting + bedrag was te hoog 
Geld dat overblijft eind 2018 gaat terug naar algemene middelen. Dus zorg dat geld besteed wordt door met 
goede ideeën te komen. 
Ontmoetingsplek betreft het naaiatelier in het winkelcentrum.  
 
Vraag is of BAG een jaarverslag kan maken. Bijvoorbeeld in Buurtkrant.    
 
 
5 Geluidsoverlast.  
Geluidsoverlast is voor veel mensen een belangrijk onderwerp. De vraag is wat dat dan vooral is: uren, verkeer, 
treinen, feestgangers, bouwactiviteiten of nog iets anders. We willen een kleine inventarisatie doen van welke 
geluidsoverlast door bewoners vooral wordt ervaren. Een volgende keer kan daarop uitgebreider worden 
ingegaan met een professional en wordt naar verbetermogelijkheden gekeken. 
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Een inventariserend rondje onder de aanwezigen over de belangrijkste overlast levert het volgende overzicht: 
• Brabanthallen/ tramkade (3 maal) 
• Burenoverlast, ook op straat (geweld) 
• Quads in wijk (zomer); ook met uitlaten. Voldoen mogelijk niet aan RDW eisen.  
• Hardrijdende auto’s (5 maal) 
• Hardrijden op Paardskerkhofweg (1 maal) 
• Bij feesten Brabanthallen ook begeleiding naar Brabanthallen 
• Storende jongeren bij Zernikestraat. Nummers zijn gemeld, maar er lijkt weinig acties. Ook intimidatie 

(2 maal) 
• Bouwactiviteiten ook in weekend. (2 maal) 
• Zwervers (1 maal) 

 
Oplossing ligt bij burgers, politie en gemeente. Er zijn nog geen vervolgacties afgesproken. Geluid bij 
evenementen en door auto’s lijkt bovenaan te staan. Voorkom dat je recht in eigen hand neemt.  
Via de website van de politie kun je aangifte doen. Voor bepaalde delicten zijn er ook apps (www.politie.nl of 
www.vraaghetdepolitie.nl). 
 

 
6. Kleine onderwerpen/mededelingen werkgroepen  
* Groen en Spelen: melding uitwerking hart van Boschveld/ inrichting Park 

• Nieuwe tekeningen fase park in Hart van Boschveld zijn nog niet beschikbaar, we wachten op 
gemeente. 

• In het ruimtelijk en functioneel kader van Vlek 3 is het te verwijderen groen zichtbaar gemaakt. 
Hierover komt nog vervolgoverleg 

• Er is nog geen reactie terug op de aanvulling van de bomenkaart door de werkgroep G&S 
 

Veel werk voor 4 mensen 
 
* Winkelcentrum terugmelding overleg met Kathy van Grinsven: niet besproken 
 
* Terugmelding overleg over (drugs)overlast door auto’s/ scooters 
Er is een gesprek geweest met de politie en gemeente over de overlast en mogelijk dealen. Hoe dan ook, overlast 
blijven melden om te zorgen dat er inzet op kan worden gedaan. 
 
* Boschveld Boent/ Proper Jetje op woensdag 31 oktober. Dit kan alleen met voldoende begeleiders van 
kinderen. Inzet kraakwagen is gewenst. 

 
7. Rondvraag en sluiting. 
Inge	Rienderhoff:	waar	kan	ik	terecht	voor	overlast	nieuwbouw?	Antwoord:	bij	aannemer	Van	Stiphout	
Jasper	Maas:	Simon	Stevinweg:	ook	in	innenstad	is	overlast	(tunnel)	
Pierre	Don:	kunstwerk	van	de	voormalige	basisschool	hangt	nu	aan	BBS	Hambaken.		
Sonja	de	Jong:	aanbesteding	EKP	mogelijk	nog	deze	maand	de	deur	uit	
Aanduiding	30	km	bij	die	plekken	waar	dit	van	toepassing	is:	Koen	Gijsbregts	
Jan	Joseph	Stok:	blij	met	meer	bewoners;	zou	ook	willen	dat	er	alleen	bewoners	met	elkaar	kunnen	praten	
Johannes:	OBB	is	bezig	met	winkelcentrum	
Fulco:	 Er	 is	 gesprek	met	wethouder	 Geers.	 Diverse	 zaken	 zijn	 besproken,	 zoals	 ondernemers,	 overlast.	
(criminele	infrastructuur)	
	
Sluiting	21.49	uur	
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Actielijst		
	
Datum		 Onderwerp		 Afspraak		
20160627	
20170517		

Voortgang	Winkelcentrum	/	Handhaving	vergunningen		 Kathy	van	Grinsven		

20160523		 Mogelijke	parkeerdruk	als	gevolg	plannen	Grasso	en	gebruik	
EKP	door	kunstacademie		

Angelique	Breukel/	Sonja	de	
Jong	/	Werkgroep	
stedenbouw.		

20170515		 Nagaan	wat	beantwoording	is	inzake	acacia’s	Parallelweg		 Jasper	Maas/	Jan	Winter		
20180312		 Herinneringsinitiatief	voor	Kees	Heemskerk		 Pierre	don/	Mieke	

Haggenburg/	Miesjel	van	
Gerwen		

20180625		 Kijken	of	voorrangsregeling	voor	bewoners	juist	wordt	
toegepast	in	fase	2	verkoop		

OBB		

20180827		 Kijken	of	er	een	aanpak	geluidsoverlast	koelinstallatie	BBS	
mogelijk	is	

Gemeente/	Yassine	Mami	

20181008	 Vragen	aan	BAG	om	jaarverslag	van	wijkgelden	te	schrijven	
voor	buurtkrant	begin	2019	

OBB	en	gemeente	

		
		
Volglijst		
		
Datum		 Onderwerp		 Afspraak		
20070416		 politiecijfers	Boschveldoverleg	per	kwartaal		 Bas	van	Boxtel	
20040713		 Cliënten/bezoekers	die	gebruik	maken	van	de	service	van	het	

wijkplein;	Jaarlijks	overzicht			
Divers/	gemeentelijk	
Meldpunt	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			
20160523		 Op-	en	afritten	stoepen	voor	rolstoelgebruikers		 Liesbeth	van	Malsen/	Koen	

Gijsbrechts		
20160627		
20180625		

Bestemmingsplan	Vlek	3		 Sonja	de	Jong	1ekwartaal	
2019	

20161017		 Voortgang	aanpak	Sociale	visie		 Allen		
20170403		 Activiteiten	voor	ouderen		 Allen		
20170515		 Aanpak	crowd	support/	control,	verkeer	en	geluid	bij	

evenementen	Brabanthallen		
Allen/	Peter	Tolsma		

20171016		 2	maal	per	jaar	gebruik	BBS	evalueren		 Yassine	Mami/OBB		
20180827	 Volgen	ontwikkeling	EKP	 Sonja	de	Jong	
		
	


