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's-Hertogenbosch, 20 juni 2020. 

Aan de leden van Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld,  

Hierbij nodigen wij je uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandagavond 29 juni 
van 19.30 tot ca 21.00 in de BBS Boschveld, Zernikestraat 2.  
Helaas hebben we dit jaar geen maaltijd vooraf (vanwege de Corona regels), wel een 
drankje achteraf! We horen graag of je erbij bent (graag mailen naar: info@obboschveld.nl). 
Ook zonder opgave ben je nog steeds welkom.  

De volgende onderwerpen willen we bespreken:  

(Online volgen kan met deze link: https://global.gotomeeting.com/join/472086677) 

1. Welkom + verslag 2019.  

2. Toelichting op het jaarverslag Wijkraad Boschveld 2019 (bijgevoegd).  

3. Wat heeft prioriteit het komende jaar? Graag horen we wat volgens jullie de 
prioriteiten moeten zijn voor 2020. In bijlage 1 vind je de prioriteiten die we samen in 
de vergadering van 2019 hebben bepaald. Na een korte inventarisatie willen we voor 
de drie belangrijkste punten bespreken hoe we daar samen aan kunnen werken. 

4. Bestuur. Twee bestuursleden treden af: Fulco Havelaar en Jacques Kieft. Zij zijn niet  
herkiesbaar. Miesjel van Gerwen stelt zich beschikbaar. Daarnaast zijn we nog op 
zoek naar twee bestuursleden. Tot en met 22 juni kan je nog je belangstelling tonen 
en dit melden bij het bestuur (info@obboschveld.nl of 06-10855642). 

5. Verder vergroten ledenbestand. Als iedereen één ander lid werft, halen we dit jaar 
weer de 200!  Ideeën om hieraan te werken horen we graag. 

6. 20.30 sluiten we af 

  

Daarna is er een drankje in de BBS en praten we graag even na. Wij hopen op jouw komst! 

Bestuursleden Vereniging Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, 
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Mieke Haggenburg,  
Fulco Havelaar,  
Jacques Kieft,  
Johannes Lijzen,  
Liesbeth van Malsen  
Rob Verschuur 

Bijlage(n): 1. Prioriteiten, 2. verslag 13 mei 2019. 3. jaarverslag 2019,  

Bijlage 1: Prioriteiten 2019  

Leden zijn gevraagd hun prioriteiten op een brie3e te schrijven. Doel is 3 tot 4 punten. Na 
het verzamelen van de brie3es kwamen de volgende punten als hoogste prioriteit naar voren 
om te bespreken wat we aan deze punten vooral moeten gaan doen 

1. Overlast jongeren 
Met sAp op 1 stond de overlast van hangende jongeren op scooters en in auto’s die soms 
veel lawaai maken, lachgas gebruiken en rotzooi achterlaten. Met de gemeente is hier in 
het voorjaar meermaals overgesproken. De afgelopen weken is er een verbetering 
zichtbaar, de vraag is of dit blijvend is nu de zomer er aan komt.  

2. Groen in de wijk 
Het behouden en verbeteren van het groen in de wijk is een blijvend thema. Met de 
sloop van de oude school en de nieuwbouw dreigt er een kaalslag in het hart van de wijk. 
Het beperken hiervan en nieuwe aanplant is de inzet. De werkgroep Groen en Spelen van 
het OBB zet zich daar vol energie voor in en is in overleg met de gemeente. 

3. Sociale huisvesAng, doorstroom bewoners 
De doorstroming vanuit de te slopen appartementen wordt gehinderd door een gebrek 
aan andere sociale huurwoningen onder de 1ste aJoppingsgrens; de nieuwbouw bij de 
school is voor veel mensen uit de sloopflats financieel niet bereikbaar. Dit moet echt 
beter, maar is niet eenvoudig.  Gemeente en corporaAes spreken we hierop aan.  

4. Afval/ zwerfafval/ schone wijk 
Tot slot vraag het afval blijvende aandacht. Er is enig succes met schoonhouden en 
herinrichten van afvallocaAes. Mensen blijven echter (grof)afval naast de containers 
zeTen. Dit is asociaal en moet stevig worden aangepakt. Anderzijds zijn we wel voor het 
1 of twee keer per jaar (graAs) op afspraak ophalen van grofvuil.
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Concept	Verslag	Ledenvergadering	OBB	13	mei	2019			

Aanwezig:	 	 	Rob	Verschuur,	Hannie	Borsetti,	Heleen	Blankert,	Jaap	Sonnevijle,	Liesbeth	
van	Malsen,	Bert	Smulders,	Ronald	van	Berkel,	Ellie	Jordans,	Mieke	Haggenburg,	Nicole	
Pakker,	 Bart	 Oosterveld,	 Lisette	 van	 Schijndel,	 Fulco	 Havelaar,	 Johannes	 Lijzen	
(voorzitter),	Alfred	Heeroma	(verslag)	
		
Noot:	Dit	verslag	wordt	nog	ter	goedkeuring	aan	de	leden	voorgelegd.	Eventuele	
wijzigingen/	aanvullingen	worden	vermeld	in	het	verslag	waarin	onderstaand	
verslag	wordt	goedgekeurd.	

1. Welkom,	verslag	2018	
Johannes	opent	de	vergadering	19.35	uur.	Er	zijn	circa	100	leden	waarvan	nu	een	deel	
aanwezig	is.	Een	ledenvergadering	is	verplicht	1	maal	per	jaar.	Dit	is	vastgelegd	in	de	
statuten.	We	vinden	het	ook	belangrijk	te	weten	waar	de	leden	vinden	dat	we	energie	op	
moeten	inzetten.	Daar	willen	we	deze	bijeenkomst	ook	voor	gebruiken.	.	Er	zijn	geen	
andere	punten	voor	de	agenda	dan	de	zes	in	dit	verslag.	

Verslag	2018:	Tekstueel	bij	aanwezigen:	Naam	is	Van	der	Kallen.		
Punt	5	Verkeer	en	parkeren;	er	staat	bij	de	zorgen	over	‘extra	verkeer	door	het	op	
termijn	afsluiten	van	de	Edisonstraat’	niet	hoe	OBB	daarop	heeft	gereageerd.	Johannes	
Lijzen	geeft	aan	dat	het	moeilijk	is	om	in	te	schatten	wat	gevolgen	zijn	voor	de	
hoeveelheid	verkeer	en	dat	er	ook	een	positieve	kant	is	door	een	groter	groen	hart.		

Verslag	verder	akkoord.	

2. Wat	heeft	prioritiet 
Leden	worden	gevraagd	hun	prioriteiten	op	een	brie[je	te	schrijven.	Doel	is	3	tot	4	
punten.	Na	het	verzamelen	van	de	brie[jes	kwamen	de	volgende	punten	als	hoogste	
prioriteit	naar	voren	om	te	bespreken	wat	we	aan	deze	punten	vooral	moeten	gaan	
doen:	

1. Overlast	jongeren 
2. Groen	in	de	wijk 
3. Sociale	huisvesting,	doorstroom	bewoners 
4. Afval/	zwerfafval/	schone	wijk 

Ad	1.	Overlast	jongeren	
Fulco	Havelaar	geeft	aan	dat	het	onderwerp	overlast	jongeren	(meerdere	malen)	in	
Boschveldoverleg	is	besproken.	Er	zijn	vaak	mensen	in	de	wijk	die	hier	niet	thuishoren.	
Het	OBB	heeft	in	februari	een	brief	aan	burgemeester	geschreven	over	toenemende	
drugshandel	en	dat	er	ondernemingen	zijn	met	zo	weinig	klandizie	dat	dit	niet		past	bij	
de	kosten	van	het	uitbaten	van	een	horeca-gelegenheid.	Clientèle	lijkt	te	komen	van	
shisha	lounge	aan	Churchillaan,	die	is	gesloten.	Burgemeester	herkende	dit	probleem.	Er	
is	een	horeca	controle	geweest	door	politie	en	inspectie.	Dit	zal	in	toekomst	vaker	
gebeuren.	Er	zal	ook	beter	door	parkeerbeheer	op	verkeersstromen	worden	gelet.	
Het	lijkt	er	op	dat	er	een	kleine	verbetering	zichtbaar	is	in	de	overlast.	Het	blijft	
belangrijk	meldingen	te	doen	bij	de	politie.	Niet	alle	meldingen	worden	direct	opgepakt.			
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Bert	Smolders	geeft	aan	dat	er	nog	steeds	overlast	is	door	rondrijdende	auto’s,	vooral	in	
weekend	en	bij	mooi	weer.	Dit	kan	de	komende	tijd	weer	toenemen.	Ook	is	er	veel	
gebruik	van	lachgas.	
Mieke	Haggenburg	geeft	aan	dat	rommel/	overlast	rondom	voetbalkooi	tot	ergernis	bij	
omwonenden	.	Politie	houdt	wel	controles,	maar	het	is	niet	illegaal	om	daar	te	staan	met	
de	auto.		
Fulco	Havelaar	geeft	aan	dat	een	aantal	bewoners	in	delen	van	de	wijk	een	whats-app	
groep	hebben	opgericht	en	de	info	met	politie	gedeeld.	Dit	heeft	geleid	tot	arrestaties.	
Rob	Verschuur	geeft	aan	dat	hij	overlastgevende	jongeren	in	zijn	buurt	heeft	
aangesproken	en	dat	heeft	ook	geholpen.	
Heleen	Blankert	merkt	op	dat	het	lijkt	of	er	ook	op	sommige	paden	als	vluchtwegen	
worden	gebruikt.	Kunnen	hier	obstakels	komen?	
Antwoord	is	dat	dit	best	lastig	is.		
Er	komt	een	vervolgoverleg	met	burgemeester	Mikkers	na	de	zomer.		

Ad	2. Groen	in	de	wijk	
Nicole	Pakker	geeft	aan		dat	er	vanuit	de	gemeente	weinig	of	soms	geen	respons	komt	op	
vragen/	opmerkingen	vanuit	de	werkgroep	Groen	en	Spelen.	Er	is	wel	overleg,	maar	dit	
wordt	vaak	als	moeizaam	ervaren	en	er	is	(te)	weinig	tussentijdse	actie	bij	de	gemeente.		
Hannie	Borsetti	meent	dat	je	geen	resultaten	op	korte	termijn	moet	verwachten,	maar	
dat	iets	is	van	langere	adem	en	langere	tijd.	Het	is	vaak	lastig.	Kijk	naar	aanpak	
Pastorietuin,	dit	is	door	ambtenaren	niet	goed	ingeregeld/	gepland.	Lijkt	nu	een	verloren	
zaak.	Moet	in	toekomst	anders.	Bij	Hart	van	Boschveld	en	Vlek	21	moet	het	beter.		
Als	het	gaat	om	bomen	moet	er	ook	beter	gekeken	worden	of	verplaatsing	een	optie	is.	
Vervanging	van	gekapte	bomen	is	vaak	een	lastige	zaak	omdat	vervangende	bomen	erg	
klein	zijn.	Bovendien	is	vaak	niet	duidelijk	of	het	gaat	om	vervanging	of	dat	het	
onderdeel	is	van	een	(inrichtings)plan.	Er	is	door	de	werkgroep	een	gesprek	met	de	
wethouder	aangevraagd,	omdat	er	structureel	onvoldoende	aandacht	is	voor	groen	in	
wijken.	
Fulco	Havelaar	merkt	op	dat	Groen	en	Spelen	actief	is.	Een	lijstje	van	knelpunten	richting	
raadsfracties	wordt	niet	in	dank	afgenomen,	maar	lijkt	wel	effectief.	De	gemeente	is	er	
voor	de	burger	en	niet	andersom.		
Nicole	Pakker	meldt	dat	er	een	optie	is	om	zienswijzen	in	te	dienen	tegen	
kapvergunningen,	maar	dat	is	meer	juridisch	en	kan	leiden	tot	vertraging	van	projecten.	
Er	is	besloten	dit	niet	te	doen.	
Ad	3.	Sociale	huisvesting/doorstroming	
Vlek	21	zal	komende	jaren	een	drukte	worden	met	sloop/	nieuwbouw.	Het	gaat	om	een	
project	dat	meerdere	jaren	beslaat.		
Mieke	Haggenburg	is	van	mening	dat	er	vaak	sprake	is	van	tijdelijke	bewoningen,	vooral	
bij	sloopwoningen.	Dit	leidt	niet	alleen	tot	minder	interactie	van	die	bewoners	met	de	
wijk,	maar	ook	tot	problemen	zoals	geluidsoverlast	en	meer	dumpen	van	afval.		
Sommige	bewoners	hebben	een	rugzakje	(bijvoorbeeld	begeleid	wonen),	terwijl	dit	aan	
de	rest	van	de	wijk	niet	kenbaar	wordt	gemaakt.		
Bert	Smolders	geeft	aan	dat	er	meerdere	problemen	zijn.	Door	die	stapeling	komen	veel	
wijken	in	problemen,	terwijl	de	verdeling	van	bewoners	met	problemen	niet	evenredig	
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zijn,	wat	een	sociale	verbetering	in	de	weg	staat.	Er	zijn	veel	mensen	met	geestelijke	
problemen	terwijl	er	slechts	beperkte	begeleiding	is.		
Veel	arme	mensen	lijken	ook	dupe	van	energietransitie.		
Liesbeth	van	Malsen	vindt	dat	woningcorporaties	moeten	worden	benaderd	om	zorgen	
te	delen.	Bewoners	zijn	geen	toezichthouders.	Het	voorval	met	een	Syrisch	gezin	(ook	
aanwezig	tijdens	vergadering)	is	ook	geen	fraai	beeld.		
Het	moet	transparant	worden	wie	wel	en	wie	niet	in	aanmerking	komt	voor	het	
doorverhuizen	naar	de	nieuwbouw	Bij	het	winkelcentrum	aan	de	Copernicuslaan.	Hoe	
gaat	het	met	de	goedkoopste	sociale	huur	(beneden	1e	aftoppingsgrens)	bij	de	
nieuwbouw	van	de	7	[lats?		

3. Het	jaarverslag	Wijkraad	Boschveld	2018 
Het	OBB	is	een	vereniging.	Voor	de	taak	als	Wijkraad	krijgt	zij	subsidie.	Een	jaarverslag	
is	daarvoor	een	verplichting.	Ook	de	organisatie	van	het	Boschveldoverleg	hoort	bij	die	
taak.	Verder	is	er	4	keer	per	jaar	overleg	met	gemeente	en	BrabantWonen	in	de	vorm	van	
een	coördinatieoverleg	om	zaken	af	te	stemmen.		
Drie	jaar	geleden	is	kas	van	het	OBB	leeggehaald	door	de	(toenmalige)	penningmeester.	
Het	meeste	geld	is	terug.	Er	zit	nu	nog	€6000	(van	de	oorspronkelijke	23.000)	in	een	
procedure	vast.	De	Rechtbank	moet	nog	beslissen	over	een	‘verdelingsvoorstel’	Het	OBB	
beheert	het	geld	van	de	vereniging	zelf,	van	de	jaarlijkse	wijkraadsgelden,	van	de	
Boschveldtuin	en	van	de	Buurtkrant.	
Om	malversatie	in	de	toekomst	te	voorkomen	moeten	nu	2	mensen	akkoord	geven	
voordat	er	geld	overgemaakt	kan	worden.			
Nicole	Pakker	merkt	op	dat	er	diverse	werkgroepen	zijn,	maar	dat	bij	veel	van	die	er	een	
communicatie	met	de	gemeente	ontbreekt.	Dat	zou	beter	kunnen/	moeten.		
Er	zijn	een	aantal	zienswijzen	ingediend	door	of	met	hulp	van	het	OBB.	
Kees	Heemskerk	was	in	veel	gevallen	een	kartrekker.	Door	zijn	overlijden	in	februari	
2018	zal	een	deel	van	die	activiteiten	door	anderen	opgepakt	moeten	worden.			
Er	is	een	werkgroep	Parkeer	en	Verkeer,	maar	die	is	nu	slapend.	Als	de	werkgroep	
onderwerpen	ziet	waarmee	ze	zich	bezig	willen	houden,	dienen	ze	dit	aan	het	bestuur	
van	het	OBB	aan	te	geven	als	er	ondersteuning	nodig	is.		
Er	zijn	wat	bewoners	actief	in	zake	afval	en	zwerfvuil/bijplaatsingen,	maar	er	is	geen	
echte	werkgroep.	Het	is	de	wens	van	het	bestuur	daarvoor	een	werkgroep	te	maken.	
Belangstellenden	kunnen	dat	bij	het	bestuur	van	het	OBB	kenbaar	maken.	

4. Bestuur 
Er	zijn	nu	2	aftredende	bestuursleden.	Een	bestuurslid	wordt	voor	3	jaar	gekozen.	
Johannes	Lijzen	en	Jacques	Kieft	hebben	deze	periode	nu	volgemaakt.	Ze	treden	af	en		
stellen	zich	herkiesbaar.	Er	is	geen	quorum	nodig,	dus	huidige	aanwezige	leden	mogen	
stemmen.	Per	acclamatie	worden	ze	beiden	herbenoemd.	Er	is	nog	ruimte	voor	een	
zevende	bestuurslid.	Het	bestuur	zou	deze	graag	invullen.	Herverdeling	van	taken	is	
daarbij	bespreekbaar.	

5. Ledenbestand 
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15	jaar	geleden	is	OBB	begonnen.	Toen	waren	er	circa	300	leden	die	€6	per	jaar	
betaalden.	Na	een	paar	jaar	is	dat	ophalen	van	contributie	gestopt	en	is	het	ledenbestand	
niet	meer	gestructureerd	bijgehouden.	Het	aantal	geregistreerde	leden	ligt	nu	net	boven	
de	100	.	Het	streven	is	eind	2019		150	leden	te	hebben.	Als	andere	leden	allemaal	1	lid	te	
werven,	dan	komt	dit	doel	makkelijker	dichterbij.	Het	bestuur	streeft	naar	een	gelijke	
verdeling	van	leden	over	de	wijk,	ook	over	huur	en	koop	.	Het	idee	is	om	nieuwe	leden	te	
werven	op	basis	van	persoonlijk	contact,	zodat	ook	opgehaald	kan	worden	wat	er	in	de	
wijk	leeft.	
Een	[lyer	in	Buurtkrant	is	voorgesteld,	maar	geeft	geen	mogelijkheid	tot	een	gesprek	en	
wordt	daarom	als	een	minder	geschikte	optie	gezien.		

6. Rondvraag	
Hannie	Borsetti	zou	bij	een	volgende	ledenvergadering	een	voorstelrondje	willen	doen.	
Heleen	Blankert	vraagt	waarom	zit	Wereldkeuken	niet	in	BBS	zit.	Mieke	Haggenburg	
geeft	aan	dat	er	een	verschil	van	inzicht	was	en	de	Wereldkeuken	geen	gebruik	meer	van	
de	BBS	keuken	wil/mag	maken.	
De	afgelopen	periode	is	de	bedreiging	van	een	Syrisch	gezin	in	het	nieuws	geweest.	Ze	
zijn	bij	de	vergadering	aangeschoven.	Ze	geven	aan	dankbaar	te	zijn	voor	steun	
bewoners.	Het	is	nu	rustiger.	Helaas	blijkt	dat	de	bedreigingen	al	veel	langer	gaande	zijn	
en	ze	zich	hierdoor	minder	veilig	voelen,	terwijl	ze	juist	op	zoek	waren	naar	een	gevoel	
van	veiligheid.	Ze	geven	aan	te	willen	verhuizen.	Wel	geven	ze	aan	dat	ze	wijk	Boschveld	
op	zich	een	[ijne	wijk	vinden	om	te	wonen.	Ze	vragen	om	hulp	om	een	verhuizing	
mogelijk	te	maken.		
Liesbeth	van	Malsen	geeft	aan	dat	er	nog	een	bewoner	is	die	overlast	ervaart.	Ze	wil	
hierbij	het	probleem	van	de	Syrische	bewoners	meenemen.		
Fulco	Havelaar	dankt	de	mensen	die	gekookt	hebben.	

De	vergadering	wordt	gesloten	en	de	leden	worden	uitgenodigd	voor	een	drankje	aan	de	
bar.	
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Aan het College van Burgemeester  
en wethouders te ‘s-Hertogenbosch 
Postbus 12345 
5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 

‘s-Hertogenbosch, 29 juni 2019  

Betreft: Jaarverslag 2019 van het OBB/Wijkraad Boschveld 

Geacht College, 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB), 
Wijkraad Boschveld over 2019 (zie bijlage).  

In 2019 is de verder planontwikkeling van de locatie van de oude school afgerond en zijn de 
voorbereidingen getroffen voor de sloop. Wij zijn ontstemt door chaotische planning en 
uitvoering van de sloop, het verwijderen van de pastorietuin en de wijze van bepalen welke 
bomen gekapt moesten worden. Helaas ligt de beslissing tot de kap van twee gezonde 
bodem ten behoeve van parkeerplaatsen nu voor bij de rechter. 

Veiligheid en leefbaarheid had ook onze aandacht. We waarderen het doorpakken van de 
gemeente en politie bij de sluiting van Starlight. Dit gaf zeer veel overlast  in de Celsiusstraat 
en omgeving. De sluiting heeft voor een flinke verlichting gezorgd. 

De leefbaarheid rond de zeven flats van vlek 21 is sterk teruggelopen. Dit heeft onze 
aandacht en we vragen ook de komende jaren aandacht van gemeente en corporaties 
hiervoor.  

We zijn blij met de planontwikkeling bij vlek 21. Alleen de programmering moet aangepast 
worden zodat er meer appartementen voor gezinnen worden gerealiseerd. 

Tot slot wil ik aandacht vragen voor onze adreswijziging. Wilt u onderstaand adres overal 
doorvoeren? 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van OBB/Wijkraad Boschveld, 
J.P.A. Lijzen (voorzitter) 

Bijlage(n):  jaarverslag 2019 
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Jaarverslag Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld/ Wijkraad 2019 

1. Openbare vergaderingen  
In 2019 zijn zeven Boschveldoverleggen gehouden onder voorzitterschap van de Wijkraad 
Boschveld in samenwerking met Divers en de wijkmanager R. Bosch (21/1, 18/3, 20/5, 1/7, 
26/8, 7/10 en 25/11). De verslagen van deze overleggen zijn u in 2019 reeds in afschrift 
toegestuurd en beschikbaar op www.boschveldbeweegt.nl . Het opstellen van de agenda van 
dit overleg wordt door de wijkraad gecoördineerd. 

Er is in 2019 één ledenvergadering gehouden van het OBB. Dit was op 13 mei 2019. In deze 
ledenvergadering zijn twee bestuursleden herbenoemd (Johannes Lijzen en Jack Kieft). Het 
aantal bestuursleden is 6. 
Deze bijeenkomsten zijn aangekondigd in de Wijkkrant Boschveld, via de website 
www.Boschveldbeweegt.nl en door middel van een mail aan de leden van het OBB.  

2. Coördinatieoverleg  
In 2019 zijn 4 coördinatieoverleggen geweest (20 februari, 29 mei, 4 september en 27 
november met daarin vertegenwoordigers van OBB, projectleider herstructurering Boschveld 
(S. de Jong)  en de coördinator wijkontwikkeling van BrabantWonen (Orjan Game) en de 
wijkmanager R. Bosch. Zayaz laat helaas nog steeds verstek gaan. Afstemming met Zayaz 
is daardoor moeizaam. In dit overleg is steeds de voortgang van de herstructurering 
besproken aan de hand van de 21 vlekken die in Boschveld zijn benoemd. Het overleg was 
steeds aan de Edisonstraat 28. Overleg over de communicatie wordt tijdens dit overleg 
gedaan. 
Belangrijke onderwerpen waren de locatie-ontwikkeling van vlek 3 en van vlek 21 en de 
aanleg van het park.   

3. Overleg buurtkrant  en wijkgericht 
De onafhankelijke redactie van de buurtkrant bestaat uit 6 leden. De keren dat ook het deel 
wikgericht wordt toegevoegd, is er eerst per mail overleg over de inhoud van de artikelen. 
Indien nodig wordt aansluitend een apart overleg gepland van de eindredacteur van de 
buurtkrant, wijkmanager Boschveld, communicatiemedewerkers gemeente, BrabantWonen 
en Zayaz, en ingehuurde schrijver Wijkgericht van de gemeente. 

4. Bestuur en commissieleden 
De samenstelling van het bestuur over 2019 is in onderstaande tabel weergegeven. Op 
31-12-2019 waren er 6 bestuursleden. Daarbij zijn zowel huurders (2) als eigenaren (4) 
vertegenwoordigd. Er is één keer per 4 weken vergaderd door het bestuur in 2019. 
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Bestuursleden Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld/ Wijkraad Boschveld 2019 

Naast het bestuur waren er bewoners in verschillende werkgroepen actief: 
• Werkgroep ‘Groen en spelen’: Nicole Pakker, Nina Hagoort, Hannie Borsetti, Lonneke 

Munnichs. 
• werkgroep ’Stedenbouw’: Fulco Havelaar, Rob Verschuur en Johannes Lijzen 
• de werkgroep ‘verkeer en parkeren’: Ruud Berlo, Ron van Berkel, Theo Prins 
• werkgroep winkelcentrum: Rob Verschuur, Liesbeth van Malsen 
• De Boschveldtuin wordt georganiseerd door het kernteam van de Boschveldtuin. Zij 

maken gebruik van de verenigingsstructuur van het OBB als rechtspersoon. In dit 
kernteam zitten op 31 december 2019 vier personen: Rob Verschuur, Corry van 
Rijthoven, Jeanne van de Kallen, Leidy Haaijer, Jaap Sonnevijlle en Theo Prins.  

5. Afsluiting procedure verduistering  door bestuurslid 
Zoals elk jaar vermeld is in mei 2016 door de penningmeester het tegoed van de 
verenigingsrekening naar zijn privérekening had overgemaakt. De strafrechtelijke procedure 
en de civiele procedure met inzet van de gemeente heeft zijn vruchten afgeworpen. In 
november 2016 is door de gemeente het eerste geld ontvangen en door Jack Bijveld van de 
gemeente naar het OBB overgemaakt. Eind 2019 is het resterende tegoed beschikbaar 
gekomen na verdeling van de gelden over de schuldeisers. Hiermee is de zaak afgesloten.   

6. Draagvlak en communicatie  
• Als vereniging heeft het OBB een draagvlak van ca 200 betrokken wijkbewoners. 

Eind 2019 hadden we 120 leden als lid ingeschreven waarvan een deel ook frequent 
op het Boschveldoverleg komt..  

• Voor deze leden organiseren we één keer per jaar een ledenvergadering, in 2019 is 
één ledenvergadering georganiseerd op 13 mei 2019. Daarbij zijn twee 
bestuursleden afgetreden en herkozen.   

• Via het zeven-wekelijkse Boschveldoverleg is in 2019 zeven keer per jaar een groot 
aantal onderwerpen met de wijk gedeeld en besproken. 

• We beschikken over een breed netwerk van contacten in Boschveld. Ook zijn er veel  
bilaterale contacten van de bestuursleden met mensen in de wijk, waardoor er een 
groot netwerk van mensen is die hun inbreng geven.   

• Contact van bestuursleden in verschillende netwerken van personen (o.m. bezoeken 
van nieuwe mensen in de wijk, contacten met bij OBB aangesloten organisaties). 

• Uitgave van circa 4 pagina’s van het OBB/Wijkraad met  informatie in de Buurtkrant 
Boschveld, waar het OBB in participeert. De Buurtkrant is in 2019 zeven keer 
verschenen, vier keer gecombineerd met de ‘Wijkgericht werken’.  

7. Activiteiten 2019 
Belangrijke activiteiten waren: 

Naam Functie Adres periode

Jacques Kieft Penningmeester Voltastraat 33 2019

Johannes Lijzen Tijdelijk voorzitter ‘s-Gravesandestraat 8 2019

Rob Verschuur Bestuurslid Zernikestraat 11 2019

Fulco Havelaar Bestuurslid Parallelweg 15 2019

Mieke Haggenburg Secretaris Voltastraat 55 2019

Liesbeth van Malsen Bestuurslid Van Coehoornplein 2019
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• activiteiten rond herstructurering 
o coördinatieoverleg met gemeente en corporaties (BrabantWonen; Zayaz alleen in 

specifiek gevallen) rond heroriëntatie; 
o deelname aan de onder 2. genoemde werkgroepen en overleggen; 
o contacten onderhouden met Zayaz en BrabantWonen 
o contacten onderhouden met bewoners en diverse groepen in de wijk. 
o deelname aan leefbaarheidsoverleg door één bestuurslid 
o beheren pand Edisonstraat 28. 

• Voorzitten en opstellen agenda Boschveldoverleg (organisatie in samenwerking met 
Farent (Wim Smeets) en wijkmanager (Riekje Bosch)  

• Intensief contact met wijkmanager rond lopende zaken op het gebied van schoon 
heel en veilig, waaronder: aanpak illegale stort, met name bij zeven te slopen flats 

• zeswekelijks overleg openbaar gebied, waaronder bespreken uitvoering plannen als 
Paardskerhofweg, heraanplant groen in de wijk, vervanging gekapte bomen enz. 

• Overleg met bestuur winkeliersvereniging  Boschveld.  

8. Aandachtspunten 
Graag willen we tot slot nog de volgende aandachtspunten noemen uit 2019: 

• Er is veel overlast door afval en grofvuil bij vlek 21. De leefbaarheid is daar sterk 
teruggelopen. Dit baart ons zorgen, zeker omdat deze situatie nog zeker vijf  jaren zal 
doorgaan totdat de herontwikkeling gereed is.  

• Winkelcentrum. De ontwikkeling van het winkelcentrum lijkt tot stilstand te komen. 
Alleen voor de turkse supermarkt lijken er vorderingen te zijn. Het gaat dan om luifels, 
branchering, afvalcontainers, inrichting van Coehoornplein. We blijven daar graag 
over in gesprek. 

• Omgaan met bomen. Er is in vergelijking met andere wijken weinig substantieel 
groen. Daarom is het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met het behoud van 
waardevolle en zeer waardevolle bomen. Deze zijn nog steeds niet aangewezen op 
gemeentelijk niveau. Bij de ontwikkeling van vlek 3  is door sterk aandringen van 
onze zijde helderheid ontstaan in welke boom wel en niet kan blijven staan volgens 
de gemeente. Begin 2020 zullen pas kapvergunningen worden aangevraagd. In 
zorgvuldigheid is nog geen verbetering zichtbaar, 

• Er is naar onze zin en die van de gemeente teveel illegale stort en rondzwervend vuil 
bij de afvalcontainers. De aanvankelijke kleine successen door de herinrichting van 
de omgeving van enkele containers lijkt niet meer voordeel op te leveren..  

• De overlast rond café Starlight is na de sluiting in mei 2019 snel afgenomen. Na 
enkele weken was het aantal auto’s en scooters in die omgeving sterk afgenomen. 
De inzet vanuit de gemeente en politie hierop wordt zeer gewaardeerd.. Aan de Oude 
Engelense weg wordt nog wel zeer veel overlast ervaren. Er zijn sterke aanwijzingen 
voor het dealen van drugs. 

9. Afrekening wijkraadsgelden 
De wijkraadsubsidie over 2019 bedroeg € 4384,72.  We begonnen op 1 januari 2019 met 
met een positief saldo van € 1612,33 en we eindigden met een positief saldo van €2135,91.  
De besteding hiervan is op verzoek beschikbaar.  
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