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Samenvatting 
In 2003 is in de wijk Boschveld het Onafhankelijk buurtplatform Boschveld opgericht. Dit initiatief leidde 
eind dat jaar tot een voorlopig verzoek om erkenning als wijkraad en de verstrekking van een 
gemeentelijk voorschot voor de aanloopkosten. Sindsdien wordt het platform als wijkraad i.o. 
beschouwd.  
Op 13 juli 2004 heeft het bestuur de definitieve aanvraag ingediend om als wijkraad te worden 
aangemerkt. Het verzoek past in het gemeentelijk beleid en het platform voldoet aan de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor erkenning en subsidiëring als wijkraad. In de begroting is in de 
hiervoor noodzakelijke middelen voorzien. Wij stellen voor het verzoek in te willigen.  
 
 
 

1. Inleiding  

 
Begin 2003 heeft een groep bewoners in de wijk Boschveld het Onafhankelijk Buurtplatform 
Boschveld (OBB) opgericht. Dit omdat men ontevreden was over de gang van zaken rondom het 
zogeheten Masterplan. Het initiatief kreeg zijn uitwerking in plannen tot vorming van een wijkraad voor 
het gebied. Voor de aanloopkosten is vorig jaar september een voorschot verstrekt. Op 23 september 
2003 organiseerde het voorlopig bestuur een oprichtingsvergadering. In de uitnodiging voor die avond 
gaf men de uitgangspunten voor het platform aan: 
• Verenigingsvorm waarbij alle wijkbewoners en andere belanghebbenden zoals ondernemers lid 

kunnen worden. 
• Platform omdat men een verbinding wil zijn met alle bewoners, bewonersgroepen en andere 

belanghebbenden in de wijk. 
• Onafhankelijk  van gemeente en andere instanties omdat met geen ander belang heeft dan het 

behartigen van de belangen van de wijk Boschveld. 
• Wijkraad omdat de gemeente dan advies moet vragen aan het platform over alle plannen voor 

Boschveld. 
Volgens afspraak wachtte het platform met het indienen van de definitieve aanvraag. Men wilde eerst 
een positief effect ervaren in de positie als bewonersorganisatie. Nadat in een gesprek met college- 
en raadsleden bleek dat er voldoende perspectieven waren op een goede bewonersparticipatie heeft 
men op 13 juli 2004 de definitieve aanvraag ingediend. De aanvraag is eind oktober jl gecompleteerd.  
 
 
2. Toetsing aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening  
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2.1 Rechtspersoonlijkheid en doelstelling 
 
Om voor de status als wijkraad in aanmerking te komen moet sprake zijn van een op privaatrechtelijke 
grondslag door de bewoners opgericht orgaan, dat de belangenbehartiging van de wijk ten doel heeft. 
In dit geval is, zoals gezegd, gekozen voor de verenigingsvorm. Het platform onderschrijft het 
uitgangspunt van algemene (dus geen individuele) belangenbehartiging. Men komt niet alleen op voor 
de aangesloten leden maar voor de hele wijk. Om invloed uit te oefenen op het bestuur, het beleid en 
de activiteiten van de het platform kunnen bewoners hun vragen, wensen en andere signalen kenbaar 
maken maar dat is niet anders dan bij andere wijkraden.  
 
 
2.2 Wijkraadgebied 
 
Een wijkraadgebied dient tenminste 3.000 inwoners te hebben en er moet sprake zijn van een 
ruimtelijke en/of sociale eenheid. Daarvan is in dit geval sprake. Het werkgebied van het platform 
omvat de wijk Boschveld (code 1101), welke wordt begrensd door de Oude Vlijmenseweg, 
Veemarktweg, het spoorwegemplacement, de Christiaan Huygensweg en de Simon Stevinweg.  
Dit gebied telt totaal ongeveer 3.300 inwoners en voldoet tevens aan het criterium van 
ruimtelijke/sociale eenheid.  
 
 
2.3. Statuten en huishoudelijk reglement 
 
De statuten respectievelijk het huishoudelijk reglement dienen tenminste te regelen de wijze van 
(her)benoeming, de taak en de bevoegdheden van het bestuur, de wijze van besluitvorming, de 
openbaarheid van vergaderingen en verplichting tot jaarlijks minimaal zes openbare vergaderingen, 
de wijze waarop de achterban wordt betrokken bij de werkzaamheden en waarop aan de achterban 
verantwoording wordt afgelegd, de wijze waarop de financiën worden beheerd en daarvan 
verantwoording wordt afgelegd aan de achterban en de wijze van opheffing van de wijkraad. De 
oprichting van de vereniging is verleden bij akte van 30 januari 2004. De statuten voldoet aan de 
daaraan te stellen eisen. De stukken liggen ter inzage. 
 
 
2.4. Samenstelling wijkraad 
 
Gezien het aantal inwoners va n de wijk dient het bestuur van de wijkraad te bestaan uit tenminste 
negen inwoners van de wijk van zestien jaar of ouder. Deze eis is in zowel de verordening als in de 
statuten vastgelegd. Het wijkplatform heeft momenteel een bezetting van twaalf personen en voldoet 
dus daaraan.  

 
 
2.5. Draagvlak 
 
Van wezenlijk belang is dat een wijkraad beschikt over voldoende draagvlak in de wijk. Dat het 
buurtplatform mag rekenen op een breed draagvlak moge blijken uit de grote belangstelling die men 
tot nog toe mocht ondervinden. De oprichtingsvergadering maar ook vele bewonersavonden en 
themabijeenkomsten werden goed bezocht en het ledenaantal van de vereniging is uitgegroeid tot 
meer dan 300 personen (huishoudens). Het buurtplatform heeft zich inmiddels in haar wijkraadrol een 
eigen positie weten te verwerven. Men richt zich op behartiging van de belangen van de bewoners in 
de wijk op het gebied van wonen, woonomgeving, en overige zaken, verband houdend met de 
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volkshuisvesting en de leefbaarheid van het werkgebied in het algemeen en in het bijzonder in het 
kader van de stedelijke vernieuwing.  
  
Voor de continuering van de erkenning zal het draagvlak overigens ook in de toekomst kunnen en 
moeten blijken uit de wijze waarop de achterban wordt betrokken bij de standpuntbepalingen en op 
welke wijze deze tot stand komen. In het kader van de subsidieverstrekking en verantwoording van de 
wijkraden wordt dit aspect jaarlijks bezien.  

 
 

2.6. Conclusie 
 
Op het moment dat de definitieve aanvraag werd ingediend, te weten 13 juli 2004, voldeed het 
buurtplatform aan de in de verordening opgenomen voorwaarden en het gemeentelijk beleid over 
wijkraden. Het ligt dan ook in de rede om het platform per die datum als wijkraad te erkennen.  
 
 
3. Financiële consequenties  

Op grond van de algemene subsidieverordening komt een wijkraad met een dergelijke omvang 
jaarlijks in aanmerking voor een subsidiebedrag van maximaal ongeveer € 4.000,-. In de begroting is 
hierin reeds voorzien.  

 
    
4. Voorstel 

 
Het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld met ingang van 13 juli 2004 als wijkraad te erkennen.  
 
 
Burgemeester en wethouder van 's-Hertogenbosch, 
De secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg  mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
 
 
Bijlagen: 
  
 
Ter inzage: 
1. Advies commissie  Bestuurszaken d.d. 17 januari 2005 
2. Statuten  
3. Aanvraag en onderbouwing draagvlak  
 
 
De stukken liggen ter inzage in de leeskamer van de raadsleden. 
 
Steller :  Aarts 
Tel. :  073-6155388 
E-Mail :  haar@s-hertogenbosch.nl 
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De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 25 januari 2005; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2004, regnr. 04.0983; 
 
gelet op de Gemeentewet: 
 
 
besluit: 
 
Het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld ingaande 13 juli 2004 als wijkraad te erkennen.   
 
 
 
's-Hertogenbosch, 
De gemeenteraad voornoemd, 
De griffier,  De voorzitter, 
 
 
 
drs. A. van der Jagt  mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
 
 


