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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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