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Verslag Boschveldoverleg van 27 februari 2012 
 
Aanwezig:  Yvonne Kolmans (Divers); Pierre Don (bewoner); Saskia Bonis (BBS); Pieter de Raaf 

(bewoner); Peter de Laat (bewoner); Klara Kappetijn (bewoner); Ingrid van de Braak 
(BrabantWonen); Roland Finkers (bewoner); Edith Gerrits (Bewoner); Riekje Bosch 
(gemeente); Alfred Heeroma (bewoner); Mary Driessen (bewoner); Stefan Driessen 
(bewoner); Mieke Haggenburg (bewoner); Ties den Engelsen (bewoner); Fulco 
Havelaar (bewoner); Johannes Lijzen (bewoner); Kees Heemskerk (bewoner, 
gespreksleiding); Wim Smeets (Divers, verslag) 

 
Afwezig met kennisgeving: Elmar Nielen (wijkagent); Bart Geluk (gemeente); Sjef Opstraat 

(bewoner);  Joost Duin (bewoner); Gerrie Cup (bewoner); Nathalie van Esch (Zayaz); 
Elza Reis (bewoner) 

 
 
1. Opening en mededelingen  

• Kees Heemskerk opent de vergadering met een woord van welkom voor de aanwezigen. 
• Agendapunt 3 Sociaal Programma Boschveld komt te vervallen, omdat Bart Geluk van de 

gemeente zich afgemeld heeft wegens ziekte. Het voorstel is om dit agendapunt op een aparte 
ingelaste bijeenkomst in maart te behandelen. De datum is nu nog niet bekend. 

• Ter ere van het feit dat Kees voor het eerst opa is geworden van een prachtige kleinzoon deelt 
hij chocolaatjes met blauwe muisjes uit. 

• Aanstaande vrijdagmiddag houden de wijkpleinen open dag. 
• Een aanrader is de film “De wereld volgens Monsanto” 13 maart in het buurthuis.. 
• De quiz op de vrijwilligersbijeenkomst is gewonnen door de roze groep. 

 
 
2. Verslag 16 januari 2012 en nalopen actielijst 

* blz. 3 punt 4 item incidenten drugsoverlast: cijfers corresponderen niet met de toelichting. 
* blz. 3 punt 6 item afvalstoffendienst 2e alinea: de opgesomde prioritering  klopt niet. 
* blz. 3 laatste zin op deze bladzijde: met “op de lijst gezet” wordt bedoeld aangemeld voor de 
subsidiepot projecten schoon en veilig.  
* blz. 4 punt 7 3e bolletje: de “branding”is in de koelkast gezet. Er komen 4 bijeenkomsten per jaar 
die zo worden gepland dat daarin de inhoud van de WGW-paginas in de wijkkrant worden 
voorbereid. 
* blz. 4 Rondvraag 4e * Ronald  Finkers vraagt gespecificeerde cijfers van de metingen per straat 
als taak aan takenlijst toe te voegen. Dat zal gebeuren, maar Kees Heemskerk heeft begrepen dat 
mogelijk de fout bij het bureau, dat de tellingen heeft gedaan, ligt. 
Na aanpassing van deze punten wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
* blz. 4 actielijst 050911-2: Opgemerkt wordt of er überhaupt wel een tekening is gemaakt door 
William Jans. 
* blz. 4 actielijst 050911-4: Deze taak kan afgevoerd worden, want namens Zayaz komt Nathalie 
van Esch voortaan op het Boschveldoverleg. 
* blz. 4 actielijst 131011-4: Er is een 0 teveel ingetikt, dus het is € 10.000,- 
* blz. 5 actielijst 131011-12: In een overleg  op 13 februari is de totaalaanpak van bergingen en 
tuinen voorlopig afgevoerd. Vorige week vrijdag is naar de schuttingen gekeken. Dat wordt nu 
intern bij BrabantWonen besproken. De bergingen staan op onderhoudsprogramma 2013.Riekje 
Bosch stuurt het verslag door dat Orjan Game van dit overleg heeft gemaakt...Kan  nu afgevoerd 
worden. 
* blz. 5: actielijst 131011-14 De woning Voltastraat 41a heeft volgens de opzichter die met de 
huidige bewoner gesproken heeft, geen vochtoverlast (meer) 
* blz. 5 De taken aanpak Voltaplein (171011-15) en aanpak leefbaarheid fase 2 (171011-16) 
worden afgevoerd want het overleg loopt. 
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3. Brede Bossche School Boschveld 
Saskia Bonis stelt zich voor als coördinator van de BBS Boschveld. Deze BBS is waarschijnlijk de 
laatste die opgeleverd gaat worden. BrabantWonen gaat het gebouw laten bouwen op de locatie 
waar nu nog het Overpad gevestigd is.  
Saskia ligt de notitie toe die  met de  uitnodiging is meegestuurd. In het schema op blz. 1 is 
overzichtelijk gemaakt wie een plek krijgt in de BBS. Het Kindcentrum Boschveld bestaat uit de 
basisschool in Boschveld en de peuteropvang. Saskia merkt op dat het zorgelijk is dat de 
basisschool momenteel maar 100 kinderen heeft. Dit aantal moet toenemen. Er zullen hiervoor in 
de komende jaren gerichte acties moeten komen om dit te bewerkstelligen. 
De BBS moet echt een buurtfunctie hebben en het is haar taak om activiteiten op elkaar af te 
stemmen en goede contacten te onderhouden. 
Ter info laat Saskia een boekje 10 jaar BBS  rouleren. 
Klara Kappetijn, deelneemster van het eerste uur aan de klankbordgroep, roept de aanwezigen op 
om na te denken deel te nemen aan de klankbordgroep. En met name ouderen omdat de BBS ook 
voor hen van belang is. Saskia voegt toe dat nieuwe leden zich bij haar kunnen aanmelden en dat 
ze(eventueel via de mail)  bewoners op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen. Ze deelt 
haar visitekaartje uit. 
De partners, georganiseerd in het Beraad van Beroepskrachten, komen 4 keer per jaar bijeen met 
als belangrijke taak  nieuw aanbod in de BBS te ontwikkelen door het vaststellen van 
pluspakketten. 
Het wijktheater maakt een doorstart dit jaar. Tijdens de eerste voorstelling zat de zaal vol met een 
gemêleerd publiek.  De eerstvolgende voorstelling staat in mei gepland.   
Vraag: Hoe werkt de BBS aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten? 
De BBS richt zich ook verder dan de basisschool op het volgen van leerlingen  bijvoorbeeld door 
middel van het hanteren van volgsystemen.  Daarnaast kunnen middels dagarrangementen talenten 
van kinderen optimaal worden benut. Zeker als deze goed aansluiten op de basisschool. Ook  
binnen de invulling van de voor- en naschoolse opvang kan hier aandacht aan besteed worden. 
Na 2012 worden deze dagarrangementen ondergebracht bij klup up; de financiering uit de 
zogenaamde 40+ gelden stopt dan. 
Vraag Fulco: Saskia, doe je alleen de coördinatie of ga je zelf ook zelf ontwikkelen?  
Met name de coördinatie! Maar ook wil Saskia zorg dragen voor een goede communicatie met en 
informatievoorziening naar bewoners. Zo zal hiervoor voortaan 1 pagina in de wijkkrant worden 
gebruikt. Ook zal er in het kader van de zogenaamde “branding”van de BBS een nieuw logo 
ontwikkeld worden. 
Kees oppert dat de BBS tot nu toe vooral naar binnen was gericht terwijl communicatie met de 
buurt juist essentieel is. Klara Kappetijn benadrukt nogmaals dat het van belang is dat de 
klankbordgroep juist aangevuld wordt met nieuwe leden. 
De klankbordgroep is naar Helmond geweest om een voorbeeld van een BBS te bekijken. Voor de 
nieuwe BBS Boschveld is een voorlopig ontwerp  gemaakt. De klankbordgroep zal nog betrokken 
worden bij het definitieve ontwerp van het gebouw. Riekje heeft nog de gegevens/data aan de 
hand waarvan het eerste ontwerp is getekend. Kees maakt zich zorgen over de ruimte die 
beschikbaar is voor uitgroeimogelijkheden in de toekomst. In de toekomst komen in Boschveld 
600 tot 700 woningen erbij. Alleen voor de basisschool is rekening gehouden voor 
uitbreidingsmogelijkheden. De stilte die nu heerst is zorgelijk. Het programma van eisen, klopt dat 
nog wel met de toekomst. Wat zijn de gevolgen als bij mogelijk uitstel tot 2014 pas gebouwd kan 
worden. Er wordt geconcludeerd dat het verstandig is om op het juiste moment over deze punten 
door te praten. Besloten wordt om dit te agenderen op het bewonersoverleg van 2 april. 
 

4. Wijkplein  
Yvonne Kolmans stelt zich voor als opvolgster van Anine Vloedgraven. Haar is gevraagd een 
toelichting te geven bij het overzicht over het wijkplein dat met de agenda mee verzonden is.  
Tot de taken van Yvonne behoort ook de coördinatie van het wijknetwerk. 
De 8 organisaties die vanuit het wijkplein werken zijn: Divers, Juvans, BrabantWonen, Zayaz, De 
Zichtbare Schakel, WMO gemeente Politie, Vivent. Ook het OBB heeft daar een kantoor. 
In 2012 is een van de speerpunten dat t.a.v. talenten van bewoners, vraag en aanbod nog beter op 
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elkaar afgestemd worden. Willeke van der Doelen zal als opvolgster van Lieneke Verspaandonk 
hierop inzetten. 
Ronald Finkers vraagt of met de inzet van talenten ook geprobeerd wordt om mensen uiteindelijk 
naar betaalde arbeid toe te leiden. Hij denkt dat er veel te behalen valt door bijvoorbeeld talenten 
in te zetten bij  tieners, een op een als een soort maatje. Hij wil hier zelf ook in meewerken. 
Yvonne zal hem in contact brengen met Lieneke Verspaandonk en Willeke van der Doelen om 
hier over door te praten. 
Ten aanzien van een ander speerpunt “meer organisaties in het wijkplein” wordt opgemerkt dat er 
wel gewaarborgd moet worden dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de diensten die ze 
aanbieden (bijv. Zichtbare Schakel en Vivent, maar ook met de  Talentenbank). 
Yvonne geeft aan dat er in het wijkplein veel bijeenkomsten en spreekuren worden gehouden. Er 
is echter ook de mogelijkheid voor bewoners om van deze faciliteiten gebruik te maken. Dat is 
misschien minder bekend.  
Vraag: Welke diensten die Kroon op je Wijk ontwikkeld heeft blijven overeind?  
Sociaal projectleider van de gemeente Bart Geluk zal hier bij de toelichting op het sociaal 
programma Boschveld in de extra bijeenkomst van het bewonersoverleg in maart meer over 
kunnen vertellen, althans dat hoopt Kees. Vandaar dat het van belang is om snel die extra 
bijeenkomst te plannen. 
Vraag van Fulco:Welke diensten in het wijkplein worden het beste gewaardeerd?  
Yvonne antwoordt dat dit toch echt de hulp is bij het voeren van telefoongesprekken en bij het 
verwerken en invullen van brieven/formulieren met bewoners naar instanties. 
Kees tenslotte doet een pleidooi om ook in vakanties stadsbreed een regeling te treffen dat er toch 
wijkpleinen open zijn om bewoners te helpen. Afgelopen jaar is het wijkplein Boschveld een dag 
open geweest tijdens de vakantie en uit de bezoekersaantallen blijkt dat er grote behoefte aan is. 
 

5. Cijfers Meldpunt Openbare Ruimte 
* Meldingen op hoofdcategorie: Kees merkt op dat de toename van Vervuiling in 2011 misschien 
verband houdt met het niet meer lopen van PJ Friends. 
* Meldingen in West uitgesplitst per buurt: Riekje geeft aan dat niet het naar beneden krijgen van 
de meldingen het doel is maar dat bewoners ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken 
om de buurt schoner te krijgen en houden. In Schutskamp en Kruiskamp zo geeft ze aan is met de 
vermindering van de meldingen de buurt ook tegelijkertijd daadwerkelijk schoner geworden. 
* Meldingen per straat in Boschveld: Voor de juiste inschatting van de cijfers zou je volgens Kees 
ook de lengteverschillen van de straten moeten wegen. Fulco vult aan dat bij de toename van de 
meldingen in de Parallelweg factoren als stijging van het wegverkeer en bezoekersstromen aan de 
Brabanthallen wel eens van invloed kunnen zijn. 
Fulco Havelaar  is van mening dat met de instelling van het Meldpunt over het algemeen een 
duidelijke verbetering is opgetreden in de afhandeling van klachten. 
 

6. Verslagen vanuit de werkgroepen 
* Tijdelijke inrichting terrein Afvalstoffendienst 
Johannes Lijzen meldt dat 3 maart een vervolgbijeenkomst van de tuingroep gepland is. Er wordt 
dan een 2e workshop gehouden. Hij doet ook een oproep om de handjes uit de mouwen te steken 
als de tuinen gerealiseerd worden om ze goed te onderhouden. 
Er ligt een concept ontwerp voor het invullen van het terrein (zie wijkkrant). 
* Opknappen Voltaplein 
Riekje meldt dat de financiën voor de opknapbeurt geregeld zijn en dat in het voorjaar de 
uitvoering plaatsvindt. 
Mieke Haggenburg vraagt af hoe het zit met de schoonmaak van het plein die nu al uitgevoerd 
wordt. Het ziet er niet uit zoals dat nu gebeurt. Volgens Kees gaat de schoonmaak in stappen. 
 

7. Stand van zaken herstructurering 
Er is een aanvang gemaakt met de herinrichting van de Buys Ballotweg die ingericht gaat worden 
als een fietsstraat.  
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Inmiddels is ook de speelboom op het speelplein bij fase 1 geplaatst. 
 

8. Rondvraag 
Klara Kappetijn vindt dat de boodschappendienst en de fietswerkplaats ook in de vakanties 
moeten doorgaan. Dat was in de afgelopen week met de boodschappendienst niet het geval. 
Verder vindt zij dat deze diensten nog te weinig bekendheid hebben. Zo hangt er in haar flat nog 
steeds geen poster van de boodschappendienst, terwijl onder de oudere bewoners juist de 
potentiële klanten zitten. 
Kees Heemskerk meldt dat de financiering van alle diensten nog niet rond is en dat het 
voortbestaan daarvan dus ook voor de komende vakanties onzeker is. Verder wordt voor aan – en 
afmelding het telefoonnummer van het wijkplein gebruikt en dat was de afgelopen week gesloten. 
Yvonne Kolmans antwoordt dat hard aan de bereikbaarheid van het wijkplein – ook in vakanties- 
wordt gewerkt. De deelnemers van de boodschappendienst hebben het telefoonnummer van de 
chauffeurs. Vandaag zijn de flyers en affiches van de boodschappendienst verspreid. Deze dienst 
moet steeds bekender gemaakt worden en moet nog groeien.  
Ronald Finkers merkt op dat de deelnemers aan dit overleg nogal blank zijn en vraagt of  iets 
wordt uitgezet op de representativiteit van dit overleg. 
Kees Heemskerk antwoordt dat daar wel degelijk aan gewerkt wordt. Zowel in het bestuur als in 
(werk)groepen zitten deelnemers van buitenlandse nationaliteit maar men komt minder naar 
officiële vergaderingen. 
Riekje Bosch voegt eraan toe dat dit erg arbeidsintensief is. Men moet ze persoonlijk benaderen en 
mondeling uitnodigen en dat werkt vooral op kleinschalig gebied. 
Ronald Finkers : ik was vorige keer niet aanwezig toen het nieuwe parkeerbeleid werd besproken. 
Ik woon op de Buys Ballotweg en daar is de overlast van de vreemd parkeerders gering. Het 
invoeren van het voorgestelde belanghebbendenparkeren met een 24 uursbeleid acht ik –ook 
omdat ik werkbezoek aan huis heb en een grote familiekring- een ernstige aantasting van mijn 
sociale leven. Mocht het doorgaan dan zal ik op die gronden een voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank tegen dit besluit aanvragen. 
 
De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten. 

 
 
 
 
 

 
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 

131011-3 Gesprek met Brabanthallen; gemeente en bewoners 
over Oude Engelenseweg 

Gemeente na intern beraad 

131011-4 Betere wandelaarroute Paardskerkhofweg € 10.000,- Bewoners/gemeente 
131011-5 Verlichting Paardskerkhofweg en bij  Grasso Gert Jan Coenraad 
131011-9 Verankeren van Kroon op je wijk( evaluatie) Projectleider KOW 

131011-10 Breed overleg winkeliers/VVE’s, gemeente, 
BrabantWonen  en OBB over aanpak 

Gemeente  
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winkelcentrum 

131011-11 

Winkeliers hebben gevraagd om parkeerterrein voor 
winkelcentrum op te knappen 

Gemeente heeft op 1 
december schets met 
voorgestelde verbeteringen 
toegezegd 

131011- 
14 

Gevraagd: Woning Voltastraat nr. 41a bestemmen 
als “ inpandige behuizing” voor de containers 

BrabantWonen 

160112-1 Gespecificeerde tellingen per straat Stadstoezicht 
 
 
 
 
 
 
Volglijst 
Datum onderwerp Afspraak 

170110-1 
(nieuw) 

Boschveldacademie Initiatief bij OBB 

160407 politiecijfers elk Boschveldoverleg Sanne van Esch /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  

 


