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Verslag Boschveldoverleg van 17 okt 2011 

 
Aanwezig:  Stefan Driessen & Mary Driessen; Gerrie Cup; Kees Heemskerk; Sjef Opstraat; Pieter 

de Raaf; Fred Schifferling (Divers); Fulco Havelaar, Riekje Bosch (gemeente); Klara 

Kappetijn; Pierre Don; Elsa Reis; Mieke Haggenburg; Alfred Heeroma; Nicole 

Pakker; Anine Vloedgraven(Divers);  

 

Afwezig: Wiechert Veenendaal; Mike van Dartel; José Fontenla; Laura Hoek; Desiree Coense; 

Lisette van Schijndel; Lieneke Verspaandonk (Divers); Abdelghani Aznay. 

 

 
1. Opening en mededelingen 

• Kees deelt uit een voorstel met vergaderdata 2012 

• Nelly Stakenburg (was medewerkster straatcontactpersonen en vrijwilliger van de 

Wijkwinkel) is afgelopen zaterdag overleden. As woensdag wordt ze gecremeerd in 

Rosmalen.  Namens de wijk zal Kees voor een bloemstuk zorgen. Bijdragen daarvoor worden 

verzameld. 

 

2. Verslag 5 sept 2011 

• Actielijst wordt aangevuld met de afspraken van 5 sept (zie ook actielijst) 

 

3. Nabespreking collegebezoek van 13 okt jl. 
Veemarktkwartier; was een zeer geslaagd bezoek met een mix van ambtenaren; collegeleden en 

vertegenwoordigers van de corporaties. Diverse onderwerpen passeerden de revue w.o. de 

parkeerdruk; het pilotproject en een gedicht over de bomen van de Parallelweg door Elsa Reis. Verder 

zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• De Parallelweg:  er worden maatregelen genomen om verkeersoverlast Veemarktkwartier  als 

gevolg van aansluiting over oude Parallelweg (in plaats van langs TPG) te minimaliseren. 

• Aantal bomen bij flats Parallelweg wordt niet gerooid ( was ook al besproken tijdens 

verkeersoverleg de dinsdag daaraan voorafgaand). 

• Starten van overleg tussen College (burgemeester) , bewoners en Brabanthallen  over de 

mogelijkheid om in de plint aan de Oude Engelenseweg van Marktzicht t/m coffeeshop een 

hoogwaardige voorziening te realiseren ( bv. hotel of hoogwaardige horeca). 

• Paardskerkhofweg ; bewoners mogen voorstellen doen voor het upgraden van de 

Paardskerkhofweg  om deze aantrekkelijker te maken voor wandelaars. De gemeente stelt € 

10.000,-- beschikbaar.. 

• Ook de verlichting daar en bij de Grasso is weer aangekaart en daar wordt nogmaals naar 

gekeken. 

• Aanpassen draaivlak hoek Kalverstraat – Parallelweg 

• Plaatsen bord: Toegang en parkeren uitsluitend voor bewoners” bij ingang Kalverstraat 

• Pilotproject wordt geëvalueerd   en bewoners worden verzocht over de komende 

raadsinformatiebrief hun mening te geven. 

 

Over het algemeen heeft men de indruk dat het bezoek positief was. 

 

Boschveld; 

• Wijkplein; het verhaal van Anna heeft indruk gemaakt. 

• Hans van Zoggel van de basisschool, heeft een inleiding gegeven over de nieuwe methode van 

de school. Het aantal leerlingen is gestegen naar 103 en ook de doorstroming vanuit de 

kinderopvang naar de basisschool wordt nog eens benadrukt. Ook werd het belang van 

ouderparticipatie  via de ouderkamer door een gastvrouw toegelicht.  

• Kroon op je wijk;; Marizol heeft haar eigen verhaal verteld en ook is het voorbeeld van hr. 

Attef, die als tuinman actief is op school ,genoemd.  
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Het project stopt in april 2012; hoe het vervolg te verankeren in de wijk. Dit onderwerp, zo is 

de afspraak, komt in november op de agenda. Ideeën hierover? Onderbrengen bij het 

Wijkplein? Bij sociale zaken? Of bij Brabantwonen? Wordt vervolgd dus. 

Winkelcentrum;oa waren aanwezig  het bestuur van de vereniging van winkeliers en enkele 

vertegenwoordigers van de 7 VVE’s. 

• Parkeergelegenheid is over gesproken; een gedeelte van het terrein op te knappen en ook een 

betere plaats voor de 5 bakken te vinden.. 

• Johannes heeft een pleidooi gehouden om daarin ook nog eens goed te kijken naar de entree 

van Boschveld en ook het uitvoeren van het 2
e
 gedeelte van de fietsstraat snel ter hand te 

nemen.. 

• Er is gepleit voor meer sturing van het te ontwikkelen gebied. Vooral de 7 VVE’s moeten op 

één lijn zien komen.Afspraak; er komt een breed overleg om dit proces sneller te laten 

verlopen. Er ligt al wel een conceptpaper van de notaris, maar nog geen consensus. 

• Daarvoor is minstens 80% instemming nodig van de VVE’s en de winkeliers samen. Belangen 

lijken hierbij niet helemaal synchroon te lopen dat vertraagt en (soms) traineert dat proces. 

• Kortom een complex en ingewikkelde zaak van (een deel van) Boschveld. 

Openbaar gebied van de 72 gerenoveerde flats van BrabantWonen aan de 

Copernicuslaan/Edisonstraat. Gerry Cup heeft, als voorzitter van de bewonerscommissie, het 

woord gedaan. 

• Hij geeft aan dat in eerste instantie leek alsof het plan door iedereen werd gedragen en 

overeenstemming over was. Al gauw werd het een en ander vertraagd doordat de architect, 

gemeente en BrabantWonen het niet eens konden worden. En tot slot is ontdekt dat er ook nog 

kabels in de grond liepen, waardoor de aanpak openbaar gebied nu helemaal stil is komen te 

liggen. Wethouder en Riekje hebben aan Jan Buitink en BrabantWonen gevraagd daar toch 

nog naar te kijken en met voorstellen te komen. Wordt vervolgd dus. 

Herstructurering; Kees heeft in een toespraak een wisselbeker toegekend aan BrabantWonen. 

Reden; de nieuwbouwplannen van fase 2 (en mogelijk fase 3) voor gezinnen. Sociale woningbouw 

voor gezinnen. Hij heeft ook gevraag om meer prioriteit aan Boschveld te geven wat betreft de 

aanpak van de woningen en de renovatieaanpak naar voren te halen. 

Voltaplein; 

• woning Voltastraat nr 41a is bezocht en door de slechte staat en de plek van deze woning is 

gevraagd dit niet meer als woning te kenmerken, maar als (mogelijke)  “ onderdak “  te 

bestemmen voor de inpandige containers. 

• Op de galerijflats, die 3 jaar geleden zijn gerenoveerd, wordt aangegeven dat vooral het 

onderhoud van de woningen te wensen overlaat. 

• Aanpak van het Voltapleintje; bewoners geven aan vooral geen bankjes te willen en de heg te 

vervangen door iets anders groen.  

• Riekje zegt toe hierop in te zetten (ook financieel)misschien nog dit jaar en adviseert aan de 

slag te gaan zonder “ ontwerper”. 

• Fred organiseert zsm een bewonersavond en vraag hierbij ook Nicole en Mieke worden 

uitgenodigd. 

 

5. Stand van zaken mbt herstructurering. 

• Fase 2; Is nagenoeg rond (besluit college zou de 18
e
 okt zijn) behalve dan dat er nog gekeken 

moet worden naar de leefbaarheid. De leefbaarheidteam/handhaving lijkt daarvoor het beste 

overleg en zo wordt afgesproken om het daar te agenderen. 

• Terrein van de Afvaltoffendienst; er is (nog) geen duidelijkheid over het (tijdelijk) gebruik 

van het inmiddels verlaten gebied. Er zijn door bewoners suggesties gedaan voor een zinvol, 

tijdelijk gebruik van het gebied. Tot nu toe geen reactie daarover. Er is sprake van alles slopen 

inclusief de graffiti gedeeltes. 

• 3 november as. Is een bestuurlijk overleg waarin oa ook de voorstellen van de corporaties 

voor deelgebied 2  zullen worden besproken en de regels van de toewijzing. Immers ook bij de 

vrijgekomen “ oudbouw”  zouden Boschvelders de eerste keus moeten kunnen krijgen.Dit 

moet niet alleen voor de nieuwbouwwoningen gelden. 
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5. Boschveld is een werkwoord. 

• Fulco geeft aan dat het mooie spandoek is verdwenen en vraagt of dit terug kan komen? 

Suggesties voor een geschikte plek? Kantoor Afvalstoffendienst? Gebouw van de PTT? Oude 

Vlijmenseweg/ Copernicuslaan? Op het “ dromenterrein”  aan de Copernicuslaan? 

 

6. Dataplanning 2012 (voorstel Kees) en de vakantieplanning. 

Voor 2012 zijn de volgende data vastgelegd: 

16 januari, 27 februari, 2 april,  (Boschveldzaal) 

14 mei, 25 juni, 27 augustus, 8 oktober, 19 november. (Marconizaal) 

• Onderwerpen: 

• Parkeerregeling (na de metingen) 

• Evaluatie van de (BBS)plusgelden als geheel 

• Verankering Kroon op je wijk in 2012 (Bart Geluk hierbij uitnodigen) 

• In mei de  voortgang van het collegebezoek bespreken. 

• Fase 2 (leefbaarheid) 

• Presentatie van de werkgroepen van de wijkraad. 

• Misschien kan er een lijst komen van allerlei plannen die gemaakt/bedacht  worden over 

Boschveld? 

• Parallelweg; Kees stuurt Elsa het laatste verslag van het overleg hierover. Er zullen door het 

Veemarktkwartier, werkgroep “ groen en spelen” en OBB zienswijzen ingestuurd worden. 

Mogelijk dat ook de hondenbezitters een zienswijze insturen.  

• Wat betreft bestemmingsplan Boschveld is  er nu alleen sprake van een voorontwerp. 

• Graag een lijst van websites waar informatie over Boschveld te vinden is svp vraagt Elsa. 

 

7. Rondvraag 

• Alfred; er is as. woensdag een overleg gepland over “ bewonersparticipatie”.. Er is eerder een 

bijeenkomst gepland (2 februari jl.) over een eerste concept. Het stuk wat nu is geproduceerd 

is uiteindelijk een paper met heel andere inhoud als die eerste bijeenkomst doet vermoeden. Er 

zou een tweede bijeenkomst met alle aanwezigen worden gepland…maar is nooit geweest. 

Waarschijnlijk doorkruist de crematie van Nel Stakenburg morgen de bijeenkomst. Suggestie 

van Riekje” buurtgroepen een plek geven in het totale overleg met de wijkraad”  Zoals ook nu 

gebeurt in het Boschveldoverleg. Afspraak: Dit punt agenderen op het Boschveldoverleg van 

november. 

• Fred meldt dat deadline voor kopij voor de volgende buurtkrant 5 november is en de krant 

verschijnt 25 november en is tevens de laatste van dit jaar. 

• Nicole: meldt dat een groep bewoners uit de B.Ballotweg brieven hebben geschreven naar 

gemeenteraadsleden en bezwaar hebben gemaakt. Vooralsnog heeft de werkgroep “ Groen en 

Spelen” geen tekening/ontwerp ontvangen. Dus afwachten 

- Inrichting speelterrein B.Ballotweg; is ook nog geen ontwerp/tekening over ontvangen. 

Blijft dus staan. 

- Binnenkort gaat de werkgroep “ Groen en Spelen” weer een  zg. “ groenschouw” houden 

in de hele wijk. Nicole vraagt om suggesties/ideeën en meldingen hierover. 

• Pierre Don meldt dat de nieuwe eigenaar van Nonna Rosa er een zooitje van maakt. Vernield 

meubilair blijft op straat liggen. 

• Klara Kappetijn vraagt een moment stilte om Peter vd Linden te herdenken. 

• Sjef meldt dat er weer bedreigingen zijn geweest in de van Leeuwenhoekstraat. 

• Volgende bijeenkomst is 27 november as. 

 
Bijlage: actielijst. 

 

 

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

Datum Onderwerp Afspraak 

070909 

Haalbaarheidsonderzoek tbv de herstructurering van 

het winkelcentrum opvragen, zodra deze is 

uitgevoerd. 

Ton van der Heijden en 

Pierre Don. 

050911-1 
Fysiotherapie: plek gehandicapten en uitbreiden tot 2 

uur. 

Luuk Ottens 

050911-2 Tekening speelterrein B.Ballotweg gemeente 

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

050911-4 
Zayaz besluit wel/niet deel te nemen aan (oa) het 

Boschveldoverleg 

Zayaz 

131011-1 

Er worden matregelen genomen om verkeersoverlast 

Veemarktkwartier als gevolg niet doorgaan weg langs 

TPG te minimaliseren. 

gemeente 

131011-2 Bomen bij flats Parallelweg worden niet gerooid. gemeente 

131011-3 
Gesprek met Brabanthallen; gemeente en bewoners 

over Oude Engelenseweg 

gemeente 

131011-4 Betere wandelaarsroute Paardskerkhofweg € 10.000,- Bewoners/gemeente 

131011-5 Verlichting Paardskerkhofweg en bij  Grasso gemeente 

131011-6 Aanpassen draaivlak hoek Kalverstraat - Parallelweg  

131011-7 
Bord aanbrengen bij Kalverstraat met daarop de 

mededeling “ alleen voor aanwonenden”   

gemeente 

131011-8 
Bewoners mening geven over Pilotproject in RIB Bewonersvereniging 

Veemarktkwartier 

131011-9 Verankeren van Kroon op je wijk( evaluatie) Projectleider KOW 

131011-10 
Breed overleg winkeliers/VVE’s, gemeente, 

BrabantWonen  en OBB over aanpak winkelcentrum 

Gemeente  

131011-11 
Winkeliers hebben gevraagd om parkeerterrein voor 

winkelcentrum op te knappen 

gemeente 

131011-12 
Openbaar gebied 72 woningen/flats 

Edisonstraat/Copernicuslaan; overleg hierover 

gemeente/BrabantWonen 

131011-13 Meer prioriteit Boschveld bij aanpak woningen Gemeente/corporaties 

131011-14 
Gevraagd: Woning Voltastraat nr. 41a 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 

 


