
Toekomst Boschveld   
 
Eerst de mensen dan de stenen………….. 
 
Waarom ?? 
De sociale visie voor Boschveld is in 2007 opgeschreven in het document “De krachten bundelen”. De 
afgelopen jaren is gewerkt aan het realiseren van deze visie.  
Nu zes later tijd om terug te kijken, en met het oog op de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen, 
een update op hoofdlijnen voor de toekomst te maken. 
 
Terugblik 
De sociale visie van 2007 is gebaseerd op het uitgangspunt dat de stedelijke vernieuwing in 
Boschveld  een fysieke component heeft, maar zeker ook een sociale component. Niet alleen de 
buitenkant, maar ook de binnenkant, naast goede woningen en een prettige buitenruimte, ook 
bewoners die kansen krijgen en talenten ontwikkelen en prettig samenwonen. “Eerst de mensen, dan 
de stenen”.   
De volgende doelen staan geformuleerd voor de 4 sociale pijlers in de sociale visie van 2007.  
 
Gemengde buurt 

- Streven naar meer diversiteit in bevolkingssamenstelling, leeftijd en leefstijl. Het behouden 
van de kwaliteit dat veel Boschvelders wat voor elkaar kunnen betekenen en het mogelijk 
maken dat bewoners zich kunnen blijven ontwikkelen. 

 
Zorgzame buurt 

- Hulp voor huishoudens in de problemen. 
- Een steuntje in de rug voor bewoners die de buurt verlaten. 
- Mogelijk maken dat bewoners in hun eigen buurt oud kunnen worden. 

 
Jong zijn 

- Voldoende aandacht voor kinderen via speelplekken en taal- en opvoedondersteuning. 
- BBS ook aantrekkelijk maken voor autochtone bewoners. 
- Nieuwbouw BBS waarbij opvang, onderwijs en buurtfuncties in één gebouw zitten. 
- Plek voor jongeren in de buurt.  

 
Actieve buurt 

- Sport, recreatie en cultuur als motor voor verbindingen. 
- In toekomst levendigheid behouden door mengen van wonen, winkels, bedrijven en mobiliteit. 
- Aandacht voor beheer tijdens herstructurering. 
- Aanpak overlast. 

 
Stand van zaken 
Per pijler zijn meetindicatoren geformuleerd. De meest recente gegevens worden uit de Buurt- en 
wijkenmonitor gehaald die begin 2014 verschijnt. Onder andere deze kwantitatieve gegevens vormen 
input voor de toekomst. Ook horen we de bewonerscollectieven en individuele bewoners over hun 
ervaringen met de afgelopen 6 jaar  
 
Ontwikkelingen 
De volgende huidige ontwikkelingen zijn van belang om te noemen voor de wijkaanpak Boschveld. 

- We gaan meer uit van de eigen kracht en inzet van sociale netwerken in de directe omgeving 
van de Boschvelders.  

- Naast vrijwillige inzet voor de leefbaarheid, verschuift het accent ook naar de zorg voor elkaar  
(Talentenbank/Kroon op je wijk, vrijwillige thuishulp en maatjesprojecten). 



- De ontwikkeling van Kroon op je wijk naar buurt/zorg coöperatie ( Inzet met en voor elkaar 
door middel van diensten en services en verbindingen met de ondernemers uit Boschveld) 

- Noodzaak om ouderbetrokkenheid bij de nieuwe BBS te vergroten, o.a. door een uitnodigend 
klimaat in de BBS. 

- Een sluitende infrastructuur voor ouderen en kwetsbaren ( van informele zorg t/m 
voorzieningen). 

- De leefwereld van de bewoners is vertrekpunt en vanuit dit uitgangspunt maken we de brug 
naar professionele inzet, zowel vrijwillig als betaald. 

 
 
Met wie terugkijken ?? 
Gedaan met de OBB’ers van het eerste uur, aan de hand van wat is opgeschreven in de sociale visie 
en wat daarvan is uitgevoerd. Dat gebruiken we ook als input voor de gesprekken met zoveel mogelijk 
bewoners, maar dan op locatie. 
Dus kort  terugkijken, maar vooral het oog op de toekomst. 
 
Bewoners mobiliseren voor hun ideeën en bijdragen voor de toekomst 
Voor de overzichtelijkheid gaan we uit van de vier bekende thema’s voor Boschveld: 1. Boschveld 
gemengde buurt, 2. Boschveld zorgzame buurt, Boschveld actieve buurt en Jong zijn in Boschveld. 
 
We willen heel graag bewoners van Boschveld betrekken bij de thema’s die ze aanspreken, bijv 
voorkeur gekoppeld aan de thema’s.  
Er is een inventarisatie gemaakt van de plekken of logische verbanden, waar we met bewoners in 
gesprek willen gaan. Is dit overzicht volledig ?? 
 

1. Overleg van de vrijwilligers die ingeschreven staan bij de Talentenbank/Kroon op je wijk 
2. Ondernemersnetwerk (bestaat niet officieel, maar een vorm van ….) 
3. Vrijwilligers Boschveldtuin en Reparatiestraat. 
4. BBS: kinderen en ouders van kinderen die basisschool bezoeken 
5. MEER met elkaar/ouderkamer 
6. Fietsenwerkplaats 
7. Wijkplaats Pastoraal buurtwerk 
8. Westhoek 
9. Actieve huurderscommissies 

 
Welke methode ?? 
We willen zoveel mogelijk bewoners vragen om mee te denken over Boschveld en ook vragen of zij 
hun bijdrage willen leveren. 
Hoe we dat gaan doen, dus welke aanpak, dat zijn we nog aan het onderzoeken. Goede ideeën zijn 
welkom. 
 
Planning 
Voorbereiden : december 2013 
Uitvoeren: januari en februari 2014. 
Rapportage: maart 2014. 
 
 
8 november 2013. 
Marga de Leeuw. 
 
 
 
 


