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Verslag Boschveldoverleg van 16 januari 2012 

 
Aanwezig:  Stefan Driessen & Mary Driessen; Gerrie Cup; Kees Heemskerk 

(gespreksleiding) ; Sjef Opstraat; Pieter de Raaf; Fred Schifferling (Divers; verslag); 

Fulco Havelaar, Riekje Bosch (gemeente); Bart Geluk (gemeente) ; Klara Kappetijn; 

Mieke Haggenburg; Alfred Heeroma; Nicole Pakker; Anine Vloedgraven (Divers); 

Lisette van Schijndel; Lieneke Verspaandonk (Divers); Wim Smeets (Divers);  Dolf 

de Kort comite BB);  Edith Gerrits (BB);  Hans en Karin Vrielink (BB);  Marc 

Benninga (BB); A. Breukel(verkeersmanagement gemeente); Peter de Laat; Bep en 

Jan Trum; Robert v Lith (Brabants Dagblad);  Joost Duin; Edwin Kokx; Alexander 

Puijenbroek (Vijverberg); Nicole Collombon (Vijverberg);  Ties  den Engelsen. 

 

 

Afwezig met kennisgeving: José Fontenla; Desirée Coense; Pierre Don; Elsa Reis; Wiechert 

Veenendaal; Elmar Nielen;  Laura Hoek; Wil vd Coer; Theo en Saskia Prins;  

 

 

 
1. Opening en mededelingen 

• Omdat vandaag veel bewoners (o.a uit de B.Ballotweg en de Vijverberg) er voor het eerst 

waren is door de voorzitter een kennismakingsronde ingelast. Totaal 33 aanwezigen. 

• 5 februari worden de vrijwilligers uit de wijk in het zonnetje gezet (1500-20.00) in het 

buurthuis. 

• 9 februari as is er een overleg bewoners, gemeente, corporaties en instellingen met als centraal 

onderwerp “ participatie”… 

• Anine Vloedgraven gaat taken over dragen aan Yvonne Kolmans. Anine gaat Boschveld 

verlaten en zal in Kruiskamp/Schutskamp haar werkzaamheden voort zetten. 

• In hotel Vught wordt een bijeenkomst georganiseerd door Pro Rail over PHS (Programma 

Hoogfrequent Spoor). De procedure bij de Raad  van State over Tracë Sporen loopt nog op dit 

moment. 

• Wim Smeets zal waarschijnlijk wat taken overnemen van Fred Schifferling als opbouwwerker 

in Boschveld. Tevens is een deel van het pakket van Fred op dit moment een vacature; 

verwachting is dat het binnen een week bekend zal zijn. 

 

2. Belanghebbenden parkeren; een toelichting door Angelique Breukel-Salemans van de 

gemeente. 

Een parkeerdruk-meting gaat vooraf aan het invoeren van belanghebbenden parkeren in 

Boschveld. Meting heeft al plaats gevonden in Boschveld. Er is daarbij gekeken naar het aantal 

parkeervakken. Dan de auto’s die er geparkeerd staan en tevens wordt nagegaan waar ze vandaan 

komen. In Boschveld blijkt  dat meer dan de helft van de auto’s van buiten Boschveld komen. Op 

de uitgedeelde tekening  vertegenwoordigt de kleur rood “ lager  dan 70%”… en de kleur geel 

betekent “ hoger dan 70% “..Uitgezonderd de gebieden waar belanghebbenden parkeren al is 

ingevoerd; al beleid is. Zo heeft Veemarktkwartier al geruime tijd “ belanghebbenden parkeren”. 

Dat geldt ook voor de prof Keesomstraat en de Edisonstraat o.a. 

In de discussie wordt door een aantal aanwezigen kritiek geuit op de methode van meting en de 

zuiverheid van de gegevens. Zo is niet nagegaan hoeveel van die auto’s “ buiten “ Boschveld 

lease-auto’s zijn (en dus toch bereden worden door bewoners van Boschveld?). 

 

Angelique (stadstoezicht) geeft dat op grond van deze metingen zij het college het advies zal 

geven over te gaan tot het invoeren van belanghebbenden parkeren voor heel Boschveld. Verder 

geeft ze aan dat het ook kostendekkend moet zijn; d.w.z. dat de kosten van deze maatregel 

(investeringen en toezicht) hun dekking moeten kunnen vinden uit de exploitatie. 

Procedure: Een collegevoorstel samen met een kredietvoorstel moet nog worden geschreven. 

Vraag van bewoner: dus dat kan nog veranderen? Ofschoon het college geen besluit heeft 
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genomen is er al wel een principeuitspraak, aldus Angelique. College moet dus nog wel beslissen 

hierover. 

- Een parkeervergunning kost € 10/per kwartaal; dus 40 euro per jaar voor bewoners. 

- Een bezoekersvergunning, via een chipkaart, tot maximaal 80 uur per maand kost 3 euro per 

maand. 

 

Bewoners uit de B.Ballotweg hebben aangegeven bezwaar te hebben ingediend tegen dit 

voornemen. Evenals ook bewoners aanwezig  van de Vijverberg. Zij vragen Angelique om voor 

hun straten geen “ belanghebbenden parkeren” in te voeren en dus een uitzondering te maken voor 

hun straten. Angelique geeft aan dat zij zal voorstellen aan het college voor heel Boschveld een “ 

belanghebbenden parkeren” in te voeren en de bezwaren hiertegen  uit de B.Ballotweg en de 

Vijverberg daaraan zal toevoegen. Er ontstaat een discussie tussen de voorstanders en 

tegenstanders van dit beleid. 

 

- Ervaringen in Deuteren leert dat na ongeveer een jaar de voor- en tegenstanders uiteindelijk 

toch content zijn met de deze maatregel, aldus Angelique. 

- Prijsverhogingen zijn waarschijnlijk niet te vermijden, aangezien het tarief  nu al een aantal 

jaren hetzelfde is gebleven..is op dit moment echter nog  niets over te zeggen. De verwachting 

is dat wel een indexering zal plaatsvinden. 

- Betaald parkeren kost nu € 1,50 per uur in de binnenstad en rondom. 24 uur per dag. 

- Verwachting is dat het collegevoorstel in april op de agenda komt. 

 
 

 

3. Verslag 28 november 2011 

Bij Rondvraag: er is ook door meerdere  personen een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 

Boschveld ingediend. 

Goedgekeurd. 

Bespreking Actielijst: 

Afgevoerd: 

050911-1Fysiotherapie plek gehandicapten 

050911-3 Parkeermetingen in nov. 2011 in 2 gebieden. 

131011-1 Maatregelen om verkeersoverlast Veemarktkwartier als gevolg van niet doorgaan weg 

langs TPG te minimaliseren is voortaan onderwerp van gesprek in regulier overleg gemeente met 

werkgroep verkeer en komt hier niet terug. 

131011-2 Bomen Parallelweg. Van het gesprek over dit onderwerp op 09-12-2011 is verslag 

gemaakt en er hoort daarbij een actielijst. Deze wordt bewaakt door werkgroep Groen en Spelen 

en wordt hier verwijderd. 

131011-6 en -7 Over beide zaken (draaicirkel en bord aanbrengen) is Koen Gijsbrechts bereid tot 

gesprek, maar het bewonersvereniging Veemarktkwartier zal daarvoor initiatief moeten nemen. 

Het bord aanbrengen is niet mogelijk dus in het gesprek zullen andere mogelijkheden gezocht 

moeten worden. Hier wordt het voorlopig afgevoerd. 

131011-8 Mening van bewoners over Pilotproject is voldoende aan bod gekomen in 

raadsinformatiebrief over dit onderwerp en dus kan deze taak afgevoerd worden. 

131011-13 Meer prioriteit Boschveld bij aanpak woningen is aan de orde geweest in het 

bestuurlijk overleg. OBB heeft gepleit om de aanpak van de renovatie naar voren te schuiven om 

zo vertouwen bij bewoners te herwinnen. De corporaties (Zayaz sterker dan BrabantWonen) 

hebben gezegd daarvoor geen capaciteit te hebben. K. Heemskerk spreekt daarover zijn 

teleurstelling uit en acht de kans niet onmogelijk dat Zayaz de aanpak van de woningen Parlleweg 

e.o. toch naar voren zal moeten schuiven als uit de metingen blijkt dat er vanwege Tracé Sporen 

en Parallelweg 2
e
 fase extra geluidwerende maatregelen genomen moeten worden. Hier wordt dit 

van de actielijst afgevoerd. 

281111-1 Uitslag prioriteiten terrein Afvalstoffendienst zat bij de stukken voor deze vergadering 

en kan dus afgevoerd worden. 
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Bij Volglijst  geeft K. Heemskerk aan dat hij voor het 2
e
 achtereenvolgende kwartaal dat overzicht 

van Zayaz niet heeft ontvangen. Hij heeft dat gemeld in een e-mail aan de manager Klant en 

Wonen van Zayaz en hij is nu voor een gesprek uitgenodigd.  

 

4. Politiecijfers periodiek (van Elmar).  
Er wordt een bijlage uitgereikt waarop de volgende cijfers staan: 

INCIDENT 
AANT

AL 

Percentage 

stijging/dali

ng tov 2010 

toelichting 

Diefstal/inbraak woning 
51 

(+15) 
50% 

Duidelijke stijging tov 2010. Preventief project “ 

samen tegen inbraak” is samen met bewoners 

gestart 

straatroof 9 350% 

In binnenstad en Paleiskwartier zijn een aantal 

tasjesroven geweest door 2 jongens op een 

scooter. 

Diefstal/inbraak 

box/garage/schuur/tuinhuis 
9 -70%  

Diefstal uit/vanaf 

motorvoertuigen 
94 -39  

Diefstal van motorvoert 18 -25  

Diefstal van brom-snor-

fietsen 
65 -13,3  

Incidenten drugsoverlast 11 21,4 
De daling ingezet in 2008 en 2009 heeft  zich 

doorgezet. 

Vernieling cq. 

zaakbeschadiging 
94 9,3 (?) 

Onbekend waardoor die plotselinge stijging; geen 

duidelijk aanwijsbare reden. 

Diefstal/inbraak bedrijven 63 28,6 

Niet alleen stijgen de diestallen, maar ook de 

bereidheid om te melden vanuit de ondernemers 

groeit oa door afspraken en beleid 

Incidenten overlast jeugd 53 -15,9 
Een duidelijke daling, ofschoon die (ook) wordt 

veroorzaakt door  de lage meldingsbereidheid.. 

    

 

 

5. Kroon op je wijk; Lieneke. 

• Samen met de agenda en de notulen is een bijlage mee gestuurd  over Kroon op je wijk.  Is 

eigenlijk een verkorte versie van rapportage 2011. 

• Van belang is dat de ontwikkelde projecten nu “ verankerd” moeten worden in de wijk. 

 

6. Verslag uit de werkgroepen. 

• Voltaplein: er is een  bijeenkomst met bewoners geweest waarbij de herinrichting van het 

Voltaplein thema was.  Er zijn ideeen verzameld en  besproken met de betrokken afdelingen 

van de gemeente. Er is ook budget gevonden en een tekening gemaakt. Naast bewoners en 

gemeente hebben hieraan deelgenomen Divers, werkgroep Groen en Spelen. A.s. woensdag is 

een vervolgoverleg. Het ziet ernaar uit dat op korte termijn dit zijn beslag zal krijgen. 

• Afvalstoffendienst: Op 13 december, meldt Nicole, is een overleg geweest hierover. Een 

hele pagina met “ ideeën”  zijn  verzameld door bewoners wat je met dat terrein zou kunnen 

doen.  

Voetbal/sport/spel op een veld wordt het meest genoemd (32); educatief/recreatief gebruik van 

het terrein als groen, tuin en park,  is gekomen op plaats 2. Op plaats  3 is geëindigd “ deel 

voor kweekbakken als moestuintjes, eventueel als niet vervuilde moestuinen inclusief 

groentetuin. 

In ieder geval wordt de (vervuilde) grond gesaneerd. 

Er zou nog NaOH (loog) in de grond kunnen zijn. Wordt in februari onderzocht. 

Misschien is het dan mogelijk, na februari, de grond te bewerken. 

Riekje heeft dit, naast het budget Voltaplein, ook op de lijst gezet. 
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Wel moet nog gekeken worden naar een goede en veilige toegang naar het gebied toe 

• Fulco geeft aan dat aan de “ andere kant”  van hetzelfde (Oude Vlijmenseweg)  terrein ook 

ideeën zijn voor verfraaiing van het gebied. 

• Buurtkrant Boschveld; komt nu samen uit met  “ Wijkgericht..” en dat betekent in kleur..Er is 

extra fonds gevonden in een bijdrage van de gemeente uit “ budget communicatiegelden”. 

 

7. Stand van zaken herstructurering. 

• De werkgroep participatie komt weer bij elkaar op 9 februari as. 

• Uitverhuizing van fase 2 is gestart. 

• De werkgroep communicatie is een tijd niet bijeen geweest omdat een aantal leden bezig 

waren met “ branding” van Boschveld. Op dinsdag 7 februari is er een herstart van deze 

werkgroep. 

 

 

8. Rondvraag 

• De tekening van de speelgelegenheid aan de B. Ballotweg is  nog steeds niet ontvangen van de 

hr. W. Jans. 

• Klara Kappetijn: boekje (Wijkplein) met wijkinfo zou heel goed dienst kunnen doen bij 

huisbezoek nieuwe bewoners. Dat is eerder hier besproken als een nuttige uitgave; navragen 

bij Yvonne Kolmans. 

• M.b.t parkeerbeleid (Angelique) vragen bewoners van de B. Ballotweg gespecificeerde cijfers 

per straat van de gedane metingen. 

• Pasja is  een illegale plakplaats geworden en de smerige posters krijg je er niet af.. 

•  Afspraak met Riekje over “ plint” Oude Engelenseweg is weliswaar een memo, maar gewenst 

is een afspraak met bewoners en Brabanthallen hierover op korte termijn om gang in de zaak 

te krijgen. 

• Deadline buurtkrant Boschveld is 10 februari 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: actielijst. 

 

(* de nummers achter de data 191009 1 betekenen de eerste afspraak van de betreffende vergadering van 19 oktober 2009) 

 

Actielijst  

Datum Onderwerp Afspraak 

070909 

Haalbaarheidsonderzoek tbv de herstructurering van 

het winkelcentrum opvragen, zodra deze is 

uitgevoerd. 

Ton van der Heijden en 

Pierre Don. 

050911-2 Tekening speelterrein B.Ballotweg gemeente 

050911-4 
Zayaz besluit niet/wel deel te nemen aan  

(oa)Boschveldoverleg 

R. Bosch nodigt Zayaz uit 

voor uitleg 

131011-3 
Gesprek met Brabanthallen; gemeente en bewoners 

over plint Oude Engelensewegt 

Gemeente na intern beraad . 

131011-4 

Betere wandelaarsroute Paardskerkhofweg 

€ 10.0000,-- 

Bewoners 

Veemarktkwartier komen 

met voorstel 

131011-5 Verlichting Paardskerkhofweg en Grasso”   Ger Jan Coenraad 

131011-9 Verankeren van Kroon op je wijk( evaluatie) Projectleider KOW 
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131011-10 
Breed overleg winkeliers/VVE’s, gemeente  en 

BrabantWonen over aanpak winkelcentrum 

Gemeente : Jan Buitink 

131011-11 

Winkeliers en OBB parkeerterrein hebben gevraagd 

parkeerterrein voor winkelcentrum op te knappen  

Gemeente heeft op 1 

december schets met 

voorgestelde verbeteringen 

toegezegd. 

131011-12 
Openbaar gebied 72 woningen/flats 

Edisonstraat/Copernicuslaan; overleg hierover 

Riekje Bosch 

131011-14 
Gevraagd: Woning nr 41 bestemmen als “ inpandige 

behuizing” voor de containers 

BrabantWonen 

171011-15 Aanpak  Voltaplein samen met gemeente en bewoners Riekje/Fred 

171011-16 Aanpak leefbaarheid fase 2 Handhavingsteam 

   

   

 

Volglijst 

Datum onderwerp Afspraak 

170110-1 

(nieuw) 

Boschveldacademie Initiatief bij OBB 

160407 
politiecijfers elk Boschveldoverleg Elmar Nielen; periodiek 

terugkomend. 

130704 

cliënten/bezoekersmeldingen die gebruik 

maken van de service van de wijkwinkel 

Jaarlijks terugkomend overzicht; 

actie: Divers. Samen met de 

cijfers van de gemeente van het 

MOR (openbaar meldpunt) 

19100910 

Zayaz geeft overzichten (per kwartaal) 

Woningen die weer worden bewoond door 

nieuwe huurders. 

Zayaz 

   

   

   

 


