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Verslag Boschveldoverleg van 23 mei 2011 

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

Haggenburg; Lieneke Verspaandonk (Divers); José Fontenla; Johannes Lijzen; Alfred 

Heeroma; Pieter de Raaf; Klara Kappetijn; Anine Vloedgraven(Divers); Fred 

Schifferling (Divers); Mieke Haggenburg; Riekje Bosch (gemeente); Pierre Don; fam. 

W.Vogts (Copernicuslaan 116). 

 

Afwezig met kennisgeving:   

Laura Hoek; Lisette van Schijndel; Ina Tilma; Wim Sterks (BrabantWonen) 

Berna Deiman (Zayaz); Tom van Sprong; Soumia Hatite;  

Leo Hanegraaf (bewonersondersteuner);  Elmar Nielen (politie); Fulco Havelaar; Peter 

vd Linden (Zayaz); Wiechert Veenendaal; K.Al Houji; Mike van Dartel; 

 

 
1. Opening en mededelingen 

• Geen. 

 

2. Verslag 11 april 2011 

• Geen opmerkingen. 

 

3. Cijfers 2010 van de afdeling MOR ( Meldpunt openbare ruimte ). 

• ’s Gravesandestraat komt 2 keer voor. 

• Container in de Ampèrestraat scoort elke keer heel hoog; hotspot? 

De veroorzakers zijn (ook) medebewoners en sommigen zelfs bekend en doorgegeven 

• Mogelijk meenemen in “ Wijk in uitvoering”  en hiervoor aandacht vragen. Mede omdat 

dit project zich ook in dezelfde buurt actief is. 

• Ook het “ sleutelprobleem” van de container speelt hierbij een rol. 

• Desalniettemin is , over een periode van 5 a  6 jaar, het beduidend minder geworden. Er is 

wel degelijk resultaat geboekt…in die zin. 

 

4. Cijfers van de Wijkwinkel 2010. 

Doordat de wijkwinkels nu een ander registratiesysteem hanteert is het makkelijker en sneller 

om een uitdraai per periode te maken.  

•  Ook per categorie zijn ze uit te draaien. Helemaal duidelijk zijn de categorieën niet. Zo 

zijn er verschillende categorieën die iets met “ financiën” van doen hebben, maar onder 

verschillend namen worden ingeboekt.. 

• Het zou makkelijker zijn als er 4 a 5 hoofdcategorieën zijn, zodat de cijfers ook een beetje 

een thermometer kunnen zijn van de wijk. 

• Ook ontbreken aanvullende gegevens zoals die bekend zijn bij “ Kroon op je wijk” 

(talentenbank); diverse huisbezoeken, uitgevoerd door verschillende partners (koppels; 

Juvans; corporaties; OBB) zijn hier niet in opgenomen. Deze vullen de thermometer van 

de wijk dynamisch aan. 

• De cijfers van de wijkwinkel zijn geregistreerde acties en zijn dus geen unieke personen.  

 

5. Buurtdag 19 juni 

• Vader is niet thuis…is de slagzin van die dag. 

• Locatie: schoolplein in combinatie met het grasveld daarvoor en de Kooi 

• Start van de activiteiten vanaf 13.00-17.00 is met medewerking van de werkgroep 

wijktheater BBS  een programma samengesteld waar vooral lokale talenten een plek 

hebben gevonden. 

• Sportservice laten in de kooi een zg. “ tablesoccer”  kussen komen; dat is een levensgroot 

tafelvoetbalspel waar de poppetjes vervangen worden door echte spelers/jongeren. 
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• Naast MME, GGD heeft de Parochie Paroussia ook aangegeven te willen meedoen met 

voornamelijk informatie. 

• De weersverwachtingen zijn helaas instabiel…dus afwachten wat dat gaat worden. 

• Andere meewerkenden zijn het buurthuis, OBB, bouwonderneming  Hendriks, Zayaz, 

BrabantWonen. 

• Om 10.00u is het verzamelen in de Wijkwinkel voor een bakje koffie en instructie. 

 

6. Collegebezoek op 13 oktober vanaf 18.00-22.00u. 

•  Riekje heeft al een voorlopige conceptlijst gemaakt van projecten in de wijk. 

• Kernvraag hierbij is hoe effectief zijn onze projecten? 

• Een vorm kan zijn een “ huisbezoek”…mogelijk bij de een nieuwe bewoner van fase 1 

• Ook het project buurtvrouw/buurtman zou een bijdrage kunnen genereren. 

• Reacties uit de vergadering; echte bewonersproblemen moeten ook aan bod kunnen 

komen zoals regulier onderhoud van woningen/parkeeroverlast/ontwikkeling en 

participatie van bewoners/ overlast/werk en inkomen. Aandacht voor de effecten van de 

ontwikkeling Parallelweg en de onlangs genomen besluiten van deelgebied 2 

(renovatie/sloop en onderzoek) enz. Niet de hele tijd zg. “ succesverhalen” … 

• Ideeën/suggesties? 

- Aanpak illegale stort 

- Jongerenoverlast. Vooral veel jongeren van buiten de wijk. Misschien een hangplaats? 

- Het lijkt alsof er weer gedeald wordt? 

- Parkeren voor belanghebbenden invoeren zsm. 

- Ontwikkeling BBS en de bewonersparticipatie daarin; de leegloop van de school 

voorkomen. 

- Supermarkt in de wijk..vooral voor ouderen; een brievenbus en een busroute door de 

wijk. 

- Parkeeroverlast van de horeca in het Veemarktkwartier (marktzicht) 

- Overlast van zwaar verkeer door het Veemarktkwartier. 

- Verbeteren communicatie en informatie van- en naar bewoners toe vanuit de 

corporaties en gemeente. Bijv. de werkgroep communicatie. 

• Afspraak: op de volgende bijeenkomst van het Boschveldoverleg op de agenda. OBB gaat 

zich hierop beraden en kijken of er mensen zijn die mee willen doen in de voorbereiding. 

Mieke gaat lobbyen.  

Het zou wel prettig zijn als er weer een werkgroep communicatie zou zijn was een wens. 

 

7. Stand van zaken mbt de Parallelweg. 

• Er is een voorontwerp bestemmingsplan, zonder het spoorlijntje?  

• 3 Notities zijn verschenen waarin vooral geluidsoverlast wordt aangegeven. Het spoor aan 

de Parallelweg levert op zichzelf al 2x a 3x zoveel geluidsoverlast als toegestaan. 

• Voorlopig geen aanpak van de woningen mbt die overlast. 

• De besluiten zijn niet besproken met de wijkvertegenwoordigers. 

• Voorgestelde maatregelen zijn oa. Een 2 meter hoge geluidswal en gebruik van 

ander/dempend materiaal onder de  rails. 

• Bezwaarschriften vanuit het Veemarktkwartier en door de OBB zijn ingediend; Zayaz 

heeft geen bezwaar ingediend. 

• Er is 3-maandelijkes overleg  met het OBB hierover. 

• De antwoorden op de ingediende zienswijzen moeten nog komen. 

 

8. Stand van zaken mbt de herstructurering. 

• Fase 1  

- sleutels blok A zijn uitgereikt 

- aanpak openbaar gebied is niet volgens planning  

- fietsroute wordt later doorgetrokken. Er is een overleg over de B.Ballotweg op 6 juni gepland. 

 *  Openbaar gebied 72 flats. 
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 - geen uitbreiding van tuinen op de hoekwoningen 

 - de bergingen komen in het “ groene hart”. 

 - en er komen inpandige containers 

 *  Deelgebied 2. 

  - brief aan bewoners wordt as donderdag verspreid 

  - Er komen inloopavonden van BrabantWonen en Zayaz heeft spreekuren. 

  - gepland overleg begin oktober hierover vervalt 

 

9. Rondvraag. 

• Anine geeft aan dat ze graag Wijk in uitvoering op de agenda zou willen. Morgenavond si 

er een infoavond over de BBS in het buurthuis. 

• Kroon op je wijk (Lieneke); de boodschappenservice zoekt nog een chauffeur voor 2 x in 

de week. 

• Stefan geeft aan dat er een inloopavond is van PRORAIL in de Verkade en wel op 30 

augustus. 18.30-20.30u 

• Klara zou graag willen weten of er een supermarkt komt bij het winkelcentrum. 

• De wijkschouw van 5 juli wordt voorbereid door de straatcontactpersonen. 

• Riekje vraagt om vooral hoofdzaken aan te geven voor het collegebezoek van 13 oktober. 

 

Volgende bijeenkomst maandag 5 september. 
 

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. 

0103101 Activiteiten en ruimtes in nieuwe BBS A. Vloedgraven 

   

181010-1 Nieuw: bloemetje aan omwonenden fase 1? Hamid 

181110-2 

Nieuw: plannen en detail informatie over inrichting 

openbaar gebied fase 1 en aansluitend daarop naar het 

Westerpark 

Hamid 

   

181110-4 
Nieuw: brief aan gemeente over handhaving 

Kamerverhuur 

Fulco 

   

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 OMP 

(openbaar meldpunt) 

19100910 
Zayaz geeft overzichten (per kwartaal) Woningen 

die weer worden bewoond door nieuwe huurders. 

Zayaz 

 


