
Speerpunten Boschveld.  
 
Nicole Pakker 
Beheer openbare ruimte/groen/afval/bestrating. 
Winkelcentrum e.o. 
Afstemmen werkzaamheden / plannen, zowel intern , met bewoners, als tijdens uitvoering. 
Activeren bewoners, vergroten  betrokkenheid 
 
Sanne van Esch, wijkagent 
Jeugd (zowel oudere als jongere). 
Inzet op afval. 
Meldingsbereid verhogen. 
Positionering BBS. 
Vergroten veiligheid op straat. 
 
 Riekje Bosch, wijkmanager  
 Wijkplein/BBS doorontwikkelen  tot maatschappelijk hart van de wijk.  
Inzet jeugd 12- 
Doorontwikkelen wijk (zorg) team. 
 
Stefan en Mary Driessen 
veiligheid. 
Communicatie/ informatie. 
 
Mieke Haggenburg   
Illegale vuilnisstort. Zwerfafval. 
Geen huurverhoging voor de panden die blijven staan waar niets aan opgeknapt wordt tot de 
sloop. 
Bewoners ondersteunen voor renovatie/sloop. 
 
G.W.F.  Smolders  
Veiligheid. 
Bestrijden zwerfvuil (dumpen afval). 
Aanstellen buurtvaders. 
 
Peter de Laat 
Voorlichting eventuele sloop Marconistraat 4 t/m 74. 
Huisvesting OBB. 
Zorgzame buurt. Te weinig inspraak en informatie. 
 
Sjef Opstraat  
Stoepen Simon Stevinweg . 
Vervuiling   
Overlast voetbalkooi. 
 
Klara Kappetijn  
Niet bezuinigen    op opbouwwerker! ( voor de jeugd) 
Halte voor de Helftheuvel. 
Postbus  dichter   in de buurt. 
 



 
Fulco Havelaar 
Geen verdere verkeersdrukte en opstoppingen Magistratenlaan en Parallelweg door aanleg 3e 
fase Parallelweg niet uit te voeren en zo miljoenen € te besparen. 
Hoe denkt politiek sociaal economische structuur Boschveld - Veemarktkwartier te versterken 
? 
Aanleg Bibendumweg. Is uw partij daarvoor ? 
 
Elsa Reis 
1.	  Behoud	  gierzwaluwen,	  vleermuizen	  en	  mussen	  in	  de	  wijk	  Boschveld	  tot	  in	  de	  verre	  
toekomst.	  Zie	  ook	  bericht	  op	  Boschveld.nl	  
Deze	  beschermde	  dieren	  wonen	  in	  Boschveld,	  maar	  wat	  gebeurt	  er	  met	  die	  dieren	  wanneer	  
steeds	  meer	  oude	  woningen	  en	  panden	  gesloopt	  worden?	  	  
Renovatie	  kan	  al	  een	  bedreiging	  vormen,	  maar	  ik	  zou	  graag	  willen	  dat	  deze	  diersoorten	  hier	  
over	  zeg	  50	  jaar	  ook	  nog	  zijn.	  	  
	  2.	  Groen	  in	  de	  wijk,	  zowel	  in	  de	  openbare	  ruimte	  als	  in	  de	  binnentuinen,	  voortuinen	  en	  
geveltuinen.	  Behoud	  van	  bestaand	  groen	  en	  stimuleren	  van	  nieuw	  groen	  in	  de	  wijk.	  	  
3.	  Ontwikkelen	  van	  een	  permanente	  Reparatiewerkplaats	  in	  de	  wijk,	  waar	  je	  onder	  
begeleiding	  zelf	  de	  eigen	  kapotte	  spullen	  kunt	  repareren,	  of	  ziet	  hoe	  anderen	  dit	  voor	  jou	  
repareren.	  	  
Zoals	  je	  nu	  de	  Fietsenwerkplaats	  hebt,	  en	  ook	  in	  het	  verlengde	  van	  de	  Reparatiestraat	  aan	  de	  
Paardskerkhofweg.	  	  
 
Marieke Smeets 
	  

1. Herstructurering Boschveld 

Nog steeds is er voor bewoners van Boschveld grote onzekerheid wat er met hun woningen 
gaat gebeuren. Dit betekent dat veel gezinnen, die er allang wonen, wegtrekken en andere 
bewoners daarvoor in de plaats komen. Zowel OBB, Divers, Buurtvrouwen, Brabant Wonen 
constateren dat de instroom van nieuwe bewoners betekent  dat er veel mensen met allerlei 
problematieken de wijk inkomen. Veel vluchtelingen, die vaak getraumatiseerd zijn, 
Bewoners met allerlei soorten van begeleiding. Bij renovatie of groot onderhoud hebben 
bewoners recht op ondersteuning van een onafhankelijke partij, maar in de praktijk gebeurt dit 
niet. Bewoners kunnen zich aanmelden voor een comité en er wordt niet opgelet of zij de 
verschillende groepen bewoners kunnen vertegenwoordigen. Integendeel. Dit betekent dat de 
belangen van de verschillende groepen bewoners niet goed onder het voetlicht komen. 
In de toekomst moet wel degelijk een ondersteuning komen van comités en bij de tot- 
standkoming ervan. 
Ook was de afspraak vooral gezinnen in  Boschveld te behouden maar het tegenovergestelde 
gebeurt.  Huizen worden juist geschikt gemaakt voor 1-2 persoonshuishoudens. 
Ook kun je constateren dat bepaalde groepen zoals de Somaliërs vooral naar elkaar 
toetrekken, de sociale controle groot is en er weinig verbindingen zijn met andere groepen 
bewoners. De verbinding tussen bewoners, die noodzakelijk is om afspraken met elkaar te 
maken over hoe we samen in Boschveld wonen wordt nog verder onder druk gezet omdat er 
steeds meer kwetsbare mensen in de wijk komen wonen. Zoals we al in de eerste sociale visie 
signaleerden kan de draagkracht van een wijk teveel belast worden. Dat is naar onze mening 
nu het geval. Beroepskrachten zouden hier meer op in gezet moeten worden. 
 
 



2. Armoede 

De armoede in  Boschveld neemt steeds meer toe. Zowel wat betreft het aantal mensen als de 
mate waarin. Dit geldt voor gezinnen, alleenstaanden en vooral ook ouderen. 
Voor de kinderen in deze gezinnen heeft dit grote consequenties voor hun ontwikkeling. 
De armoede is zo gestegen dat dit invloed heeft op de gezondheid. Niet alleen wat het eten  
maar ook het aanschaffen van medicijnen, tandartsbezoek, fysiotherapie e.d. 
De buurtvrouwen signaleren op grote schaal deze problematiek. 
      3.   BBS.  
Eind november , begin december wordt de nieuwe BBS opgeleverd. Vanaf  het begin  moet 
duidelijk zijn dat dit gebouw van en voor buurtbewoners is. Bovendien moet naar onze 
mening activiteiten voor iedere groep bewoners toegankelijk zijn . Dus bij de start ervoor  
zorgen dat verschillende groepen bewoners worden bereikt. Zorgen dat daadwerkelijk  
bewoners welkom zijn. In verband met herstructurering is er ten alle tijden voor bewoners 
ruimte om met elkaar te overleggen. Uitgaan van een groeimodel. Bewoners zullen moeten 
wennen aan de nieuwe mogelijkheden. 
 
Advies bestuur OBB 
Bij de keuze van speerpunten, die wij voorleggen aan politieke partijen, is het van belang 
zodanige punten te kiezen, waaraan de politiek ook iets kan doen. In het bestuur hebben wij 
een eerste keuze gemaakt die wij ter discussie en eventuele aanvulling willen voorleggen aan 
het Boschveldoverleg. 
1. geen huurverhoging voor panden die blijven staan en waar niets aan opgeknapt wordt tot de 
sloop (Mieke) als onderdeel van het armoedebeleid (Marieke). 
2.ondersteunen bewoners bij renovatie sloop (Mieke / Marieke). 
3. 3e fase Parallelweg niet uitvoeren (Fulco)  
4.  halte bus voor gezondheidscentrum Kooikersweg en Helftheuvel aan andere kant wijk 
(Klara) 
5.  veiligheid: gereguleerde woningtoewijzing zoals Bartjes en deel van Noord. 
6.  BIGgeld voor Boschveld zelf toewijzen. +  € 5.000,- 
7.  aanpak afval d.m.v. nakomen gemaakte afspraken en klachtafhandeling kan op veel 
gebieden veel beter. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


