
's-Hertogenbosch, 9 mei 2018. 

Aan de leden van Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld,  

Hierbij nodigen wij je uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 23 mei 
van 18.30 tot 20.30 in de BBS Boschveld, Zernikestraat 2.  

Voordat we de vergadering starten willen we graag gezamenlijk eten vanaf 18.30. De 
BoschveldWereldkeuken zorgt voor een gevarieerd menu. Bovendien klinken de vrolijke 
klanken van de BoschveldBand. 

Om het aantal deelnemers te schattenhoren we graag of je erbij bent  (graag via de mail: 
info@obboschveld.nl). Ook zonder opgave ben je natuurlijk welkom.  

Aansluitend openen we de ledenvergadering om 19.30.  
De volgende onderwerpen willen we bespreken: 

1. Voor 2017 hebben we een aantal prioriteiten benoemd (zie bijlage). Graag horen we 
van je wat de prioriteiten voor 2018 moeten zijn. Dat willen we gezamenlijk 
vaststellen en bespreken hoe we daar samen aan kunnen werken. 

2. Het jaarverslag 2017 zullen we kort toelichten (zie tweede bijlage). Ook de financiën 
van de vereniging komen daarbij aan de orde.  

3. Twee bestuursleden stoppen (per 1 april en 23 mei), daarnaast zijn er enkele 
kandidaat bestuursleden die gekozen kunnen worden tijdens de ledenvergadering. 
Tot een week voor de vergadering kunnen leden zich ook als bestuurslid aanmelden 
(voor meer informatie: info@obboschveld.nl; we nemen dan contact op).  

Na afsluiten van de vergadering bieden we U een drankje aan in de BBS. 

Wij hopen op jouw komst! 

Bestuursleden Vereniging Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, 

Fulco Havelaar, Ton Joore, Jacques Kieft, Johannes Lijzen en Rob Verschuur. 

mailto:info@obboschveld.nl
mailto:info@obboschveld.nl


Bijlage Prioriteiten 2017 

1. Groen in brede zin 

Werkgroep Groen en Spelen werkt zelfstandig, maar houdt het bestuur van het OBB op de 
hoogte van ontwikkelingen. Ze houdt zich momenteel vooral bezig met het groen in de wijk, 
zoals bomen, maar ook de inrichting van de paardskerkhofweg. 
Momenteel zijn er vier mensen actief in deze werkgroep: Nicole Pakker, Nina Hagoort, 
Hannie Borsetti en Lonneke Munnichs. Door een actieve werkgroep ‘groen en spelen’ 
kunnen veel onderwerpen worden aangesneden en met elkaar en de gemeente worden 
besproken. Het OBB helpt bij het aan tafel krijgen van de juiste personen 

2. Schoon, heel en veilig 

Met het wegvallen van Kees Heemskerk is het van belang dat een aantal mensen zich 
hiervoor blijven inzetten. Een werkgroep op dit terrein kan hier actief aan bijdragen. Het OBB 
helpt bij het aan tafel krijgen van de juiste personen. Bijvoorbeeld om Boschveld Boent voort 
te blijven zetten. 

3. Helderheid brengen in de werkgroepen en organisatie 

Het zijn van een vertegenwoordiger van de hele wijk en transparant zijn voor bewoners 
verdient aandacht. Bekendheid van de werkgroepen hoort daar ook bij. Dit is een taak voor 
het OBB-bestuur. 

4. Betaalbare woningen en woningaanbod 

Zorgen voor diversiteit van het woningaanbod en met name het handhaven van betaalbare 
woningen voor gezinnen is topprioriteit. Door allerlei regels en beslissingen dreigt dit bij de 
nieuwbouw verkeerd te lopen. Ook de leegstand in aanloop naar de bouw verdient aandacht. 
Net als het kunnen doorschuiven bij sloop, zodat mensen in de wijk kunnen blijven. Hier is 
een nieuwe werkgroep voor nodig of een uitbreiding van de ‘werkgroep stedenbouw’. 

5. Winkelcentrum 

Nu de supermarkt niet is doorgegaan is het zeer belangrijk de leefbaarheid en winkelaanbod 
op een goed  peil te brengen. Vanuit het bestuur van het OBB wordt hier ook samen met de 
winkeliers en bewonerseigenaren aan getrokken om toch voortgang te houden 

6. Continuïteit Boschveldoverleg en Wijkkrant 

Wil je meedoen in de agendacommissie, of als redacteur (af en toe) bijdragen leveren aan 
de wijkkrant vanuit OBB, dan horen we dat graag. 
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Verslag	Ledenvergadering	d.d.	19	april	2017		
	
Aanwezig:				
Kees	Heemskerk,	Mieke	Haggenburg,	Ronald	van	Berkel,	Nina	Hagoort,	Florieke	de	Kraker,	René		
van	den	Kerkhof,	Ties	den	Engelsen,	Michiel	Geurts,	Jeanne	van	der	Kallen,	Ben	van	der	Kallen,	
Leidi	Haaijer,	 Jacques	Kieft,	Rob	Verschuur,	 Johannes	Lijzen	 (voorzitter),	 Liesbeth	van	Malsen,	
Ton	Joore,		Kai	Herwijn,	Alfred	Heeroma	(verslag,	geen	stemrecht)	
	
Afwezig	met	kennisgeving:	 	
André	Geurtsen,		Jeannette	van	Lier,	Caroline	Wijdeven,	Ruud	Berlo,	Fulco	Havelaar,	Ellie	
Jordans,	Elsa	Reis,	Bert	Smolders,	Nicole	Pakker	
	
1. 	Opening	
Johannes	Lijzen	opent	de	vergadering	om	19.35	uur	en	heet	de	aanwezigen	welkom	bij	de	
tweede	ledenvergadering	van	2017.	De	agenda,	zoals	voorgesteld,	wordt	uitgebreid	met	het	punt	
‘Jaarverslag’	(6)	
	
Bij	de	vorige	vergadering	van	8	maart	2017	waren	er	te	weinig	leden	aanwezig	om	de	
aangepaste	statuten	goed	te	keuren	(zijnde	2/3	van	het	aantal	leden).		Deze	vergadering	kunnen	
de	statuten	wel	worden	goedgekeurd	als	2/3	van	de	aanwezige	leden	voor	stemt.		
	
Een	aantal	leden	hebben	afgezegd	omdat	er	vanavond	ook	HBV	vergadering	van	Zayaz	is	.	
	
2. Wijziging	statuten	
De	leden	hebben	het	voorstel	voor	aanpassing	van	de	statuten	per	email	en/of	per	post	
toegestuurd	gekregen.	Hierin	zijn	de	tekst(delen)	die	komen	te	vervallen	in	het	rood	aangegeven	
en	de	tekst(delen)	die	worden	toegevoegd	in	het	blauw	aangegeven.	
Ton	Joore	geeft	aan	dat	notaris	heeft	aangegeven	dat	tot	nu	toe	conform	procedure	is	gewerkt.	
Er	worden	geen	op-	of	aanmerkingen	meer	gemaakt	op	de	voorgestelde	gewijzigde	statuten	
Er	wordt	per	handopsteken	gestemd.	De	aanwezige	leden	zijn	unaniem	voor	en	daarmee	zijn	de	
statuten,	zoals	voorliggend,	aangenomen	
	
3. Prioriteiten	2017	
Bij	de	vorige	ledenvergadering	van	8	maart	jongstleden	zijn	er	5	onderwerpen	als	prioriteit	
aangemerkt	op	basis	van	een	discussie.	Deze	staan	vermeld	als	bijlage	bij	eerder	toegestuurde	
agenda.	Deze	worden	nu	nader	besproken.	
	
Groen	in	brede	zin		
Werkgroep		Groen	en	Spelen	werkt	zelfstandig,	maar	houdt	het	bestuur	van	het	OBB	wel	op	de	
hoogte	van	ontwikkelingen.	Ze	houdt	zich	momenteel	vooral	bezig	met	het	groen	in	de	wijk,	
zoals	bomen,	maar	ook	de	inrichting	van	de	Paardskerkhofweg.	
Momenteel	zijn	er	vijf	mensen	in	meer	of	mindere	mate	actief	in	deze	werkgroep:	Kees	
Heemskerk,	Joost	Duin,	Nicole	Pakker,	Selma	Kromhout	en	Rob	Verschuur.		
Er	is	ruimte	voor	een	nieuw	lid	in	deze	werkgroep.		
	
Sociale	veiligheid,	verkeer	en	parkeren		
Wat	betreft	verkeer	is	er	momenteel	veel	te	doen	om	de	verkeersdrempels,	vooral	over	het	
verdwijnen	er	van.	Een	aantal	bewoners	hebben	de	verkeersdeskundige	van	de	gemeente,	Koen	
Gijsbrechts,	zelf	benaderd.	Het	beleid	van	de	gemeente	lijkt	er	op	dat	er	geen	nieuwe	
verkeersdrempels	komen	en	dat	bij	aanpak	van	wegen	de	verkeersdrempels	verdwijnen.		
Voorbeelden	waar	er	geen	verkeersdrempels	(meer)	zijn,	zijn	de	Copernicuslaan,	
Paardskerkhofweg,	Coehoornplein,	Voltastraat	en	Ampèrestraat.		Het	uitgangspunt	lijkt	te	zijn	
dat	er	binnen	30	km	zone	geen	verkeersdrempels	nodig	zijn.		
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Om	krachtiger	over	te	komen	zou	het	beter	zijn	om	de	gemeente	te	benaderen	als	groep	zijnde.		
Er	zou	dan	ook	bekeken	kunnen	worden	of	er	andere	vormen	van	snelheid	beperkende	
maatregelen,	zoals	versmallingen	mogelijk	zijn,	maar	de	kans	lijkt	klein,	omdat	de	wegen	al	
beperkt	in	breedte	zijn	(conform	30	km	zone).	Drempels	zorgen	voor	‘klappen’		en	zijn	hinderlijk	
voor	vrachtwagens.		
Eventueel	onderwerp	voor	Boschveldoverleg.		
Voorgesteld	wordt	om	de	bewoners	die	nu	individueel	actie	ondernemen	richting	de	gemeente	
te	benaderen	om	in	een	werkgroep	deel	te	nemen.		
Huidige	leden	van	de	werkgroep	zijn:	Stefan	en	Mary	Driessen,	Kees	Heemskerk,	Ronald	van	
Berkel	en	Ruud	Berlo.		
	
Helderheid	brengen	in	de	werkgroepen	en	organisatie	
Behalve	de	hiervoor	genoemde	werkgroepen	is	er	ook	nog	een	werkgroep	Stedenbouw.	Deze	
komt	op	afroep	twee	tot	drie	keer	per	jaar	bij	elkaar.	Gaat	vooral	om	stedenbouwkundige	zaken	
zoals	bouw	nieuwe	woningen,	sloop	woningen,	Grasso,	maar	ook	de	achtertuin	Copernicuslaan	
(grond	Zayaz	verkocht	aan	gemeente).	Deze	tuin	zal	op	termijn	moeten	verdwijnen.	Er	wordt	
gepleit	voor	een	tuin	achter	flat	mindervaliden.	Liever	geen	parkeerplaatsen.	
Tuinen	zijn	met	gemeenschapsgeld	aangelegd.		
Voor	deze	werkgroep	zijn	actief:	Rob	Verschuur,	Fulco	Havelaar,	Johannes	Lijzen,	Patrick	Kloth	
(nog	te	benaderen)	en	Nina	Hagoort	(meldt	zich	aan	tijdens	deze	vergadering).	Voorgesteld	
wordt	om	ergens	in	mei	een	vergadering	te	plannen	met	de	projectleider	en	stedenbouwkundige	
van	de	gemeente.	
	
Andere	onderwerpen	die	aandacht	behoeven:	
Brabanthallen	gaat	uitbreiden	en	daar	heeft	Boschveld	ook	hinder	van.	Het	gaat	ten	koste	van	
350	parkeerplaatsen.	Overlap	met	werkgroep	verkeer	en	parkeren.	Let	ook	op	doortrekken	
Bibendumweg.		
Paardskerkhofweg	wordt	bewoners	parkeren	(vergunning	plichtig),	dus	medewerkers	Grasso/	
treinreizigers	/	studenten	zullen	elders	moeten	parkeren.	De	komende	tijd	wordt	het	EKP	
omgebouwd	als	dependance	voor	de	Kunstacademie,	die	kan	ook	extra	verkeersdruk	met	zich	
meebrengen.		
	
Betaalbare	woningen	en	woningaanbod	
Zou	ook	bij	werkgroep	Stedenbouw	besproken	kunnen	worden.	Het	bestuur	van	het	OBB	heeft	
hier	komende	week	een	overleg	over	met	BrabantWonen.		
	
Winkelcentrum	
Bij	het	winkelcentrum	zijn	diverse	partijen	betrokken	zoals	VVE’s,	winkeliers,	en	gemeente.	Die	
komen	binnenkort	bij	elkaar	om	te	praten	over	de	fysieke	toekomst	van	het	complex.	Daarnaast	
is	er	ook	nog	een	visie	die	gaat	over	de	rol	van	het	winkelcentrum	in	de	wijk.		
Zo	wordt	opgemerkt	dat	de	achterkant	lelijk	is	en	daar	best	iets	aan	gedaan	kan	worden.	Ook	de	
balkons	van	de	woningen	baren	zorgen	en	daar	zou	woon-	en	bouwtoezicht	eens	naar	moeten	
kijken.	
Supermarkt	Sonay	wil	uitbreiden	en	ook	meer	Nederlandse	producten	verkopen.	
Ton	Joore	en	Rob	Verschuur	zijn	al	actief	in	de	werkgroep,	Liesbeth	Malsen	wil	als	bewoners	van	
het	Coehoornplein	voor	bepaalde	onderwerpen	hier	wel	bij	aansluiten.		De	werkgroep	doet	mee	
om	rol	winkelcentrum	voor	wijk	te	behartigen.		
	
Er	zijn	nog	een	paar	onderwerpen	die	aandacht	vragen:	
	
Agendacommissie	Boschveldoverleg	
Deze	commissie	zorgt	er	voor	dat	er	onderwerpen	op	de	agenda	van	het	Boschveldoverleg	
komen.	Dit	wordt	via	email	gedaan.	Als	er	gasten	moeten	worden	uitgenodigd,	dan	wordt	dat	
ook	geregeld.	Tevens	zorgt	de	commissie	voor	de	jaarplanning.	
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Kees	Heemskerk	stopt	er	mee.		
De	commissie	bestaat	nu	uit	Nicole	Pakker,	Fulco	Havelaar,	Johannes	Lijzen	(allen	bewoners),	
Riekje	Bosch	(gemeente),	Wim	Smeets	(Divers)	en	Alfred	Heeroma	(Buurtkrant,	Boschveld	
Beweegt)	
Wie	mail	verstuurd	zal	binnen	bestuur	geregeld	worden.		
	
Boschveld	boent	
Deze	schoonmaak	actie	wordt	5	keer	per	jaar	georganiseerd.	Gaat	niet	alleen	om	zwerfafval,	
maar	om	aanpak	illegale	stort.	Doel	is	dat	kinderen	onder	begeleiding	van	ouders	de	wijk	
schoonmaken.	Twee	keer	per	jaar	is	er	ook	een	kraakwagen	beschikbaar.	De	gemeente	en	het	
OBB	zijn	kartrekker	in	de	organisatie.	Voor	de	kinderen	die	meerdere	keren	meedoen	is	er	1	
keer	per	jaar	een	uitstapje.		
Bert	Smolders,	Lucia	Bijvang,	Mary	Hofstede,	Kees	Heemskerk	en	moeders	van	de	school	zijn	
actief,	maar	uitbreiding	is	gewenst.	.		
	
Buurtkrant	
De	Buurtkrant	wordt	samengesteld	door	Alfred	Heeroma,	hij	doet	ook	de	coördinatie	en	
eindredactie.	De	artikelen	moeten	echter	door	bewoners/	organisaties	worden	geschreven.	Kees	
wil	er	mee	stoppen,	dus	moeten	andere	mensen	stukken	schrijven.	Wim	van	Deurzen	wil	dit	
doen	voor	Copernikkel,	Leidi	Haaijer	voor	CPO-project,	Ton	Joore	voor	Boschveld	actief,	Nicole	
Pakker	voor	de	Boschveldtuin,	maar	ook	anderen	worden	gevraagd	een	inbreng	te	doen.		Het	is	
ook	wenselijk	dat	er	meer	inbreng	van	de	BBS	komt	(die	hebben	een	eigen	pagina,	maar	daar	
wordt	niet	volledig	gebruik	van	gemaakt).	
Kees	Heemskerk	schreef	tot	nu	toe	stukken	namens	het	OBB	voor.	Leden	worden	verzocht	vaker	
artikelen/	ideeën	aan	te	leveren	Hiervoor	moeten	afspraken	worden	gemaakt.			
	
De	bezorging	is	de	afgelopen	tijd	een	probleem	geweest	(telkens	andere	bezorgers	op	ad	hoc	
basis).	Er	wordt	gezocht	naar	een	persoon	die	dit	voor	langere	tijd	wil	doen.	Het	bestuur	van	het	
OBB	heeft	contact	met	een	persoon	die	dit	wil	gaan	doen.	
Financiën	vallen	onder	penningmeester	OBB.	
	
Met	het	bespreken	van	de	werkgroepen	is	er	invulling	gegeven	aan	de	prioriteiten	voor	2017.		
	
4. Afrekening	OBB	vanwege	malversatie		
Zoals	bekend	is	de	ex-penningmeester	er	met	een	groot	deel	van	de	kas	vandoor	gegaan.	Dankzij	
hulp	van	de	gemeente	is	een	deel	van	het	geld	nu	terug.	
Het	OBB	beheert	geld	van	OBB/	Wijkraad,	Buurttuin	en	de	Buurtkrant.	De	gelden	bestaan	uit	
twee	delen;	de	subsidies	die	werden	toegekend	voor	bestedingen	in	2016	en	een	reserve	die	in	
loop	der	jaren	is	opgebouwd.	De	malversatie	heeft	in	mei	2016	plaatsgevonden,	derhalve	wordt	
de	situatie	bepaald	per	1	mei	2016.	
De	gelden	die	voor	2016	zijn	geoormerkt	zijn	als	zodanig	weer	ingeboekt,	maar	een	gedeelte	van	
de	reserve	(circa	€9000)	is	(nog)	niet	terug.	Dit	is	nu	dus	een	schadepost.	Om	de	boeken	van	
2016	te	kunnen	afsluiten	moet	worden	vastgesteld	hoe	die	schadepost	moet	worden	verrekend	
tussen	OBB	/	Wijkraad,	Buurttuin	en	Buurtkrant.		
Het	bestuur	van	het	OBB	heeft	daartoe	twee	opties	op	tafel	gelegd:	
Optie	1:		evenredige	verdeling	naar	ratio	van	de	bijdrage	aan	de	schade.	De	reserves	zijn	door	de	
drie	organisaties	samen	opgebracht	in	ratio	van	20%	Buurtkrant,	33%	Boschveldtuin	en	47%	
OBB/	Wijkraad.	
Optie	2:	Het	OBB/	Wijkraad	neemt	een	hogere	schadepost	voor	haar	rekening	omdat	ze	ook	
verantwoordelijk	was	voor	het	beheer	van	de	gelden.	Volgens	die	verdeling	zou	de	schadelast	
dan	verdeeld	worden	als	14%	Buurtkrant,	22%	Boschveldtuin	en	64%	OBB/	Wijkraad.	
	
De	leden	kiezen	unaniem	voor	optie	2	dus	met	zwaardere	belasting	voor	het	OBB.	De	
penningmeester	heeft	zich	van	stemming	onthouden.		
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De	penningmeester	zal	op	basis	hiervan	het	boekjaar	2016	afsluiten.	Deze	zal	later	beschikbaar	
komen	en	ter	goedkeuring	worden	aangeboden.	
Om	te	voorkomen	dat		er	weer	een	malversatie	plaatsvindt,	is	het	nu	zo	ingeregeld	dat	twee	
personen	toestemming	moeten	geven	alvorens	er	geld	overgemaakt	kan	worden.	
Penningmeester	wordt	decharge	gegeven	
	
5. Bestuursleden	
Op	18	juli	2016	zijn	er	9	bestuursleden	benoemd	tijdens	een	ledenvergadering	.	
Fulco		Havelaar	heeft	drie	termijnen	van	drie	jaar	vervuld	en	is	statutair	geen	bestuurslid	meer	
sinds	1	maart	2017.	Hij	is	wel	herkiesbaar.	Florieke	de	Kraker	heeft	zich	ook	verkiesbaar	gesteld.		
Carolien	Wijdeven,	Peter	de	Laat	,	Elsa	Reis	en	Selma	Kromhout	hebben	aangegeven	niet	langer	
deel	meer	te	willen	uitmaken	van	het	bestuur	zodra	de	statuten	zijn	gepasseerd	bij	de	notaris.	
Het	bestuur	verdeelt	onderling	de	taken	bij	de	eerstvolgende	bestuursvergadering.	
	
Er	wordt	een	schriftelijke	stemming	gehouden	voor	de	twee	bestuursleden	die	gekozen	dienen	
te	worden.	
Er	zijn	16	stemmen	uit	gebracht,	waarvan	er	1	blanco.	
Florieke	de	Kraker	kreeg	15	stemmen	voor	en	0	tegen				
Fulco	Havelaar	kreeg	15	stemmen	voor	en	0	tegen											
	
Hiermee	zijn	beide	personen	benoemd	tot	bestuurslid	van	OBB/	Wijkraad	
Hiermee	bestaat	het	bestuur	van	OBB/	Wijkraad	uit:	
Fulco Havelaar bestuurslid Parallelweg 15 
Jacques Kieft penningmeester Voltastraat 33 
Ton Joore bestuurslid Fahrenheitstraat 13 
Johannes Lijzen tijdelijk voorzitter 's-Gravesandestraat 8 
Rob Verschuur bestuurslid 2e Buitenpepers 87 
Florieke de Kraker bestuurslid Copernicuslaan 
	
De	volgende	bestuursleden	zijn	actief	totdat	de	statuten	zijn	gepasseerd	bij	de	notaris:	
Caroline Wijdeven Bestuurslid 's-Gravesandestraat 8 
Peter de Laat Bestuurslid Copernicuslaan 148 
Selma Kromhout Bestuurslid Oude Vlijmenseweg 319 
Elsa Reis bestuurslid Parallelweg 69 
	
6. Jaarverslag		2016	
Met	de	stukken	voor	deze	vergadering	is	een	jaarverslag	meegestuurd.	Hierin	zijn	de	activiteiten	
beschreven	die	OBB/	wijkraad	in	2016	heeft	uitgevoerd.			
De	aanwezige	leden	geven	aan	dat	hierin	de	volgende	zaken	moeten	worden	toegevoegd:	

• Activiteiten	commissies.		
• Knelpunten	
• Leegstand		
• Winkelcentrum	
• Omgaan	met	bomen.	

Jaarverslag	zal	door	bestuur	verder	worden	uitgewerkt	en	aan	de	leden	doen	toekomen.	Ook	zal	
er	een	afschrift	naar	de	gemeente	worden	gestuurd.		
	
7. 	Rondvraag/	mededelingen	
Bankje	in	Musschenbroekstraat	komt	deze	week.		
Papiercontainers	nu	alleen	in	westelijk	gedeelte,	rest	komt	in	juli.		
	
8. 			Sluiting	
De	voorzitter	sluit	de	vergadering	om	21.05	uur	



OBBOSCHVELD 
 

 NAFHANKELIJK  
  
   
   
 
 

 
 adres:  Edisonstraat 28 
  5223 CE  ’s-Hertogenbosch 
 e-mail: info@obboschveld.nl 
 giro: NL03 INGB 0003274686 
  t.n.v. Onafhankelijk  
  Buurtplatform Boschveld 

UURTPLATFORM 

WIJKRAAD 

Jaarverslag Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld/ Wijkraad 2017 
 
1. Openbare vergaderingen  
In 2017 zijn 8 Boschveldoverleggen gehouden onder voorzitterschap van de Wijkraad 
Boschveld in samenwerking met Divers en de wijkmanager R. Bosch (9/1, 20/2, 3/4, 15/5, 
26/6, 4/9, 16/10 en 27/11). De verslagen van deze overleggen zijn u in 2017 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 2017 zijn twee ledenvergadering gehouden voor de OBB ten behoeve van de 
statutenwijziging: op 8 maart en 19 april. In deze ledenvergadering is één nieuw bestuurslid 
benoemd en is één bestuurslid herbenoemd. Tevens zijn enkele bestuursleden terug 
getreden. Waar dor het aantal bestuursleden zes is. 
Deze bijeenkomsten zijn aangekondigd in de Wijkkrant Boschveld, via de website 
www.Boschveldbeweegt.nl en door middel van brieven aan actieve bewoners.  
 
2. Coördinatieoverleg en communicatieoverleg 
In 2017 zijn 4 coördinatie overleggen geweest met daarin vertegenwoordigers van OBB, 
projectleider herstructurering Boschveld en wijkontwikkelaars van BrabantWonen. Zayaz laat 
helaas verstek gaan, waardoor de afstemming moeizaam is. 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 (20 maart, 22 mei, 
6 september en 29 november). 
Aan het eerste coördinatie overleg is ook het communicatieoverleg gehouden voor het 
uitkomen van ‘Wijkgericht werken’. Deze combinatie is niet bevallen. Besloten is het overleg 
over de inhoud van de wijkkrant eerst per mail voor te bereiden en eventueel aansluitend 
een apart overleg te plannen. Aan het communicatieoverleg namen deel het OBB, 
eindredacteur buurtkrant, wijkmanager Boschveld, communicatiemedewerkers gemeente, 
BrabantWonen en Zayaz, en ingehuurde schrijver Wijkgericht van de gemeente. (20 maart). 
Ook met verantwoordelijk wethouder Eric Logister is periodiek overleg geweest over lopende 
zaken in Boschveld. Dit is, na soms wat verzetten uiteindelijk geweest op 12 april, 4 
september en 13 november. Bij dat gesprek waren vaak ook de wijkmanager en de 
projectleider herstructurering aanwezig. Deze gesprekken waren zeer waardevol. Zodra het 
nieuwe college beschikbaar is plannen we dit weer graag enkele keren in 2018 in. 
 
3. Bestuur en commissieleden 
De samenstelling van het bestuur over 2017 is in onderstaande tabel weergegeven. Het 
aantal bestuursleden is teruggebracht; op 31-12-2017 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 2017. 
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Bestuursleden Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld/ Wijkraad Boschveld 
Naam functie Adres periode 
Jacques Kieft penningmeester Voltastraat 33 2017 
Ton Joore bestuurslid Fahrenheitstraat 13 2017 
Selma Kromhout bestuurslid Oude Vlijmenseweg 

319 
Tot mei 2017 

Peter de Laat bestuurslid Copernicuslaan 148 Tot mei 2017 
Johannes Lijzen Tijdelijk voorzitter 's-Gravesandestraat 8 2017 
Elsa Reis bestuurslid Parallelweg 69 Tot mei 2017 
Rob Verschuur bestuurslid Zernikestraat 11 2017 
Caroline Wijdeven bestuurslid 's-Gravesandestraat 4 Tot mei 2017 
Florieke de Kraker secretaris Copernicuslaan Vanaf mei 2017 
Fulco Havelaar bestuurslid Parallelweg 15 Vanaf mei 2017 
 
Naast het bestuur waren er bewoners in verschillende werkgroepen actief: 

• Werkgroep ‘Groen en spelen’: Nicole Pakker, Joost Duin, Selma Kromhout, Kees 
Heemskerk, Rob Verschuur 

• werkgroep ’Stedenbouw’: Fulco Havelaar, Rob Verschuur en Johannes Lijzen 
• de werkgroep ‘verkeer en parkeren’: Kees Heemskerk, Stefan en Mary van Driessen 
• werkgroep winkelcentrum: Ton Joore, Rob Verschuur, de heer Willems, de heer 

Oostrom. 
• 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 2017 zeven personen: Ellie Jordans, Danielle 
Gorgels, Rob Verschuur, Jeanne van de Kallen, Nicole Pakker, Kees Heemskerk, 
Leidy Haaijer.  

 
4. Ontwikkelingen na verduistering  door bestuurslid 
In mei 2016 werd duidelijk dat de penningmeester het hele tegoed van de 
verenigingsrekening naar zijn privérekening had overgemaakt. Pogingen om het in de dagen 
erna op te lossen waren mislukt. Het bestuur heeft is een strafrechtelijke aangifte gedaan en 
met inzet van de gemeente is een civiele procedure gestart om te zorgen dat het geld zou 
terugkomen. Het bestuur heeft veel waardering voor de inzet van het College hierop. In 
november 2016 is door de gemeente geld ontvangen, vanwege de beslaglegging. Hiermee is 
een groot deel van het geld terug, maar daar zijn ook weer kosten voor gemaakt. De 
beslaglegging is in 2017 gecontinueerd en het OBB is daarmee schuldeiser indien wordt 
overgegaan tot executoriale verkoop.   
 
5. Draagvlak en communicatie  

 Als vereniging heeft het OBB een draagvlak van ca 200 leden. Een groot aantal leden 
hebben hun lidmaatschap in 2017 herbevestigd (bijna 100) en daar hebben we  
contactgegevens van. In de loop van 2018 zullen we van de overige leden ook een 
herbevestiging en up-to-date contactgegevens vragen.  

 Voor deze leden organiseren we minimaal 1 keer per jaar een ledenvergadering, in 
2017 zijn twee ledenvergaderingen georganiseerd op 8 maart en 19 april 2017. Bij de 
laatste zijn de nieuwe statuten aangenomen en is een nieuw bestuurslid benoemd.   

 Via het zes-wekelijkse Boschveldoverleg is in 2017 acht keer per jaar een groot 
aantal onderwerpen met de wijk gedeeld en besproken. 
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 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, 
huisbezoeken). 

 Uitgave van minimaal 4 eigen pagina’s met  informatie in de Buurtkrant Boschveld, 
waar het OBB in meedoet. De Buurtkrant is in 2016 acht keer verschenen, vier keer 
gecombineerd met de ‘Wijkgericht werken’.  

 
 
6. Activiteiten 2017 
Belangrijke activiteiten waren: 

 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 en versterken met Zayaz en BrabantWonen 
o contacten onderhouden met bewoners en diverse groepen in de wijk. 
o deelname aan leefbaarheidsoverleg 
o beheren pand Edisonstraat 28. 

 Voorzitten en opstellen agenda Boschveldoverleg (organisatie in samenwerking met 
Divers en wijkmanager Riekje Bosch)  

 Intensief contact met wijkmanager rond lopende zaken op het gebied van schoon 
heel en veilig, waaronder 

o handhaven opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers 
o aanpak illegale stort 

 zeswekelijks overleg openbaar gebied, waaronder bespreken uitvoering plannen als 
Paardskerhofweg, verplaatsing Boschveldtuin. vervanging gekapte bomen enz. 

 Mede organiseren van Boschveld Boent 
 Overleg met de winkeliersvereniging  Boschveld.  

 
7. Aandachtspunten 
Graag willen we tot slot nog de volgende aandachtspunten noemen uit 2017: 

 Knelpunten rond financiën Buurtplatform. Ook in 2017 heeft de gemeente ons 
ondersteund heeft bij de civielrechtelijke procedure tegen onze voormalige 
penningmeester. Daar zijn we de gemeente zeer dankbaar voor. 

 Leegstand en tijdelijke verhuur. In het overleg met de wethouder hebben wij in 
september wederom onze zorgen uitgesproken over de tijdelijke verhuur en de 
leegstand van een groot aantal panden. Daarmee komt de draagkracht van de wijk 
nog meer onder druk te staan, omdat het de sociale samenhang ondermijnt. 

 Winkelcentrum. Na het teleurstellende besluit om de vestiging van Albert Heijn voor 
een periode van 5 jaar niet toe te staan, lijkt de ontwikkeling van het winkelcentrum 
tot stilstand te komen, ondanks dat de gemeente ook diverse verbeterpogingen 
onderneemt met belanghebbenden. 

 Omgaan met bomen. Er is in vergelijking met andere wijken weinig groen en daarom 
is het des te belangrijker dat er goed wordt omgegaan met het behoud van 
waardevolle en zeer waardevolle bomen. Deze zullen ook aangewezen moeten 
worden. Vervolgens met bij planontwikkeling en wijkbeheer daar zorgvuldig mee 
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worden omgegaan. Dit is nog niet wezenlijk verbeterd, door bijvoorbeeld een up-to- 
date bomenkaart. In 2018 lijkt daar voorzichtig verandering in te komen. 

 Er is naar onze zin teveel illegale stort en rondzwervend vuil bij de afvalcontainers. 
Dit melden we en Kees Heemskerk  keek daar op toe in zijn rondgang door de wijk.  

 De overlast rond café Starlight van buiten hangende mensen is verminderd (waarbij 
de indruk is dat toch nog wordt gedeald). Wel wordt er veel met auto’s en scooters 
hard rond gereden. 
 

8. Afrekening wijkraadsgelden 
De wijkraadsubsidie over 2017 bedroeg € 4.384,08. We begonnen op 1 januari 2017 met 
met een positief saldo van € 61,05 en we eindigden met een positief saldo van 1612,33. De 
besteding hiervan is op verzoek beschikbaar. Het extra voorschot in 2016 is niet verrekend 
met onze subsidie van 2017.  
 
 
 


