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Verslag Boschveldoverleg van 28 november 2011 
 
Aanwezig:  Stefan Driessen & Mary Driessen; Gerrie Cup; Kees Heemskerk (gespreksleiding en 

verslag); Sjef Opstraat; Pieter de Raaf;  Fulco Havelaar, Riekje Bosch (wijkmanager 
gemeente); Klara Kappetijn; Pierre Don; José Fontenla ; Desirée Coense,  Mieke 
Haggenburg; Alfred Heeroma; Nicole Pakker; Anine Vloedgraven(Divers); Karin 
Vrielink, Elmar Nielen (politie), Marc Brink (Brabants Dagblad) , Joost Duin, Hans 
Vrielink, Ties den Engelsen, Marieke Smeets, Sophie Gruijters (Transfarmers), Eline 
Slegers, Janneke Kannemans(Transfarmers), Emily van Dijk, Inge Riederhoff, Puk 
Timmermans, Nur Bal, Manal Fadili, Imad El Allachi, Inang Metin, Michel Lensen 
(Divers), Joost Eshuis, William Jans (gemeente), Mildred Monpellier en 3 stagiaires 
(Natuursuper), Saskia en Theo Prins, Petra en James v.d. Broek. 

 
Afwezig met kennisgeving: Fred Schifferling (Divers) ; Laura Hoek; Lieneke Verspaandonk 

(Divers);  
 
 
1. Opening  
Kees Heemskerk opent de vergadering met een woord van welkom voor de aanwezigen en het voorstel 
om gezien de opkomst het agendapunt Terrein Afvalstoffendienst als eerste te behandelen. Het 
agendapunt aandachtsvelden welzijnswerk in Boschveld komt te vervallen, omdat Bart Geluk van de 
gemeente vanwege privéomstandigheden verhinderd is. 
Elmar Nielen vraagt of zijn agendapunt : cijfers politie ook voor de pauze aan bod kan komen. 
Vervolgens wordt een voorstelrondje gedaan. 
 
2. Tijdelijk gebruik terrein Afvalstoffendienst. 
William Jans, als landschapsarchitect werkzaam bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer van de 
gemeente vertelt dat het terrein van de Afvalstoffendienst nu vrij is en dat een aantal opstallen 
gesloopt zijn. Er vindt nu bodemonderzoek plaats. Straks komt op dit gedeelte nieuwbouw. Nu kan er 
een tijdelijke invulling aan dit terrein gegeven worden. Als er niets gebeurt vanuit de bewoners wordt 
het terrein vlak gemaakt en gras ingezaaid. 
Vraag: hoe lang duurt dit tijdelijk gebruik ? 
R. Bosch: de huidige verwachting is dat dit tussen de 3- 10 jaar duurt. 
Vraag: om welk terrein gaat het precies ? 
W. Jans: Dat is het gedeelte tussen het oude kantoor van de Afvalstoffendienst en het BIMgebouw van 
PK 14 vanaf Paardskerkhofweg tot aan stamlijn. Bij elkaar zo’n 6.000 m2 .  
Het gedeelte tussen Paardskerkhofweg en de Oude Vlijmenseweg waar nog beton ligt en vroeger de 
vuilniswagens geparkeerd stonden krijgt mogelijk bestemming parkeren. 
K. Heemskerk: de wijk heeft voor die bestemming nog geen positief advies gegeven. Er wordt daarbij 
gedacht aan parkeergelegenheid voor de Brabanthallen op piekmomenten. 
Vraag: Wanneer is het terrein nu beschikbaar ?. 
Het bodemonderzoek is nog niet afgerond. De geringe bodemverontreiniging, die tot nu toe 
geconstateerd is wordt weg gehaald. Voor dat alles is ongeveer 2 maanden nodig. 
Vervolgens is het woord aan Mildred Monpellier van Natuursuper, die toelicht wat haar organisatie 
doet. Deze organisatie werkt op meer tijdelijke terreinen en doet dit met kratten van verschillende 
grootte. Het gebruik van kratten is gekozen omdat men dan geen rekening hoeft te houden met 
mogelijk vervuilde grond en alles snel plaatsbaar en verplaatsbaar is .In deze kratten kunnen planten 
bloemen, kruiden of groenten komen. Er is een mogelijkheid voor een ecologische zone; het kan 
gecombineerd worden met een zomerterras en ook kunnen op het terrein evenementen plaats vinden. 
Natuursuper biedt aan om onder voorwaarde van betrokkenheid bewoners en tenminste 3 organisaties 
dit proces kosteloos te begeleiden. Via een brainstormavond, waarvoor deze bijeenkomst kan gelden, 
zullen de wensen op een rij gezet moeten worden en vervolgens een plan gemaakt. Al er behoefte is 
aan een zekere overkapping dan kan dat ook meegenomen worden. Samen moeten wij zoeken naar 
investeerders. 
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Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat een overkapping in dit afgelegen gebied waarschijnlijk zal leiden 
tot een niet gewenste hangplek. 
Ook wordt gevraagd of je niet bang moet zijn voor diefstal van de gekweekte groenten en planten. 
 
De ervaring in de Graafsewijk is wat dat betreft positief, zo vertellen de mensen van Transformers, 
maar mogelijk wordt dit beïnvloed omdat het terrein is afgesloten. 
Ook wordt gewezen op de mogelijke overlast van bezoekers van de Brabanthallen, die bij grote 
evenementen in de weekends, begeleid worden over de Paardskerkhofweg. 
Van belang is dat de betrokkenheid van bewoners, zeker die in de buurt wonen, voldoende aandacht 
krijgt. Mogelijk is het ook nodig om een deel van het terrein af te sluiten. 
Vervolgens wordt gevraagd naar de ideeën van de aanwezigen in aanvulling of ter ondersteuning van 
het verzamelde ideeënlijstje. Begonnen wordt met de aanwezige leden van de kinderraad. Zij noemen : 
skateramp, cross-terrein, speeltuin en voetbalveld / speelveld op gras. Kinderen hebben nu volgens hen 
weinig gelegenheid om te spelen. 
Vanuit de Transformers (Graafsewijk) wordt ingebracht dat een tuin ook veel mogelijkheden biedt 
voor activiteiten van kinderen. Het is zeker van belang om de begeleiding van kinderen goed te 
regelen. 
Gevraagd wordt wat het budget is. 
K. Heemskerk antwoordt dat de gemeente ongeveer € 15.000,- ter beschikking stelt. Dat bedrag is 
voor een deel afhankelijk van de plannen die ingediend worden. 
Om kosten te besparen kan wat betreft de graszoden misschien contact opgenomen worden met IVN. 
Ook is een suggestie om de tuin, speelveld te combineren met een hondenuitrenveld. 
Vervolgens houden verschillende personen een pleidooi voor een van de mogelijkheden uit het rijtje 
ideeën. 
Nicole Pakker stelt voor dat de aanwezige wijkbewoners allemaal een top 3 invullen en die bij haar  
inleveren. De keuze wordt via het verslag teruggekoppeld aan de aanwezigen. 
Verder vraagt zij om versterking voor de werkgroep groen en spelen die de uitwerking van dit plan 
mede gaat vorm geven. daarvoor geven zich 3 personen op: Joost Duin, Ties den Engelsen en Joost 
Eshuis. 
 
3. Politiecijfers. 
Elmar Nielen meldt de volgende zaken: 
Drugsoverlast is gedaald; ook de jeugdoverlast is met 12% gedaald, maar dat kan ook liggen aan het 
feit dat er niet of minder gemeld wordt. 
Er is sprake van stijging van inbraken in bedrijven. Ook een stijging van woninginbraken. In 
vergelijking met dezelfde periode in 2011 zijn de woninginbraken gestegen van 34 naar 46. 
Op dit moment vindt er veel controle op de fietsverlichting plaats: zorg dat deze in orde is. 
Marieke Smeets vraagt aandacht voor overlast van vuurwerk rond oud- en nieuw. 
Riekje Bosch en Elmar Nielen hebben een afspraak om samen de meest kwetsbare plekken in de wijk 
van te voren langs te lopen. Ook worden bewoners aangesproken bij wie na oud en nieuw veel rommel 
voor de deur ligt. 
 
4. Mededelingen. 
K. Heemskerk geeft korte toelichting op de mededelingen die in de agenda staan. 
F. Schifferling is aan de beterende hand en herstelt nu van zijn hartinfarct door gerichte training van 
uithoudingsvermogen. 
De brochures voor de landelijke bewonersdag 10 december in Arnhem liggen samen met het 
aanmeldingsformulier in de zaal bij de koffie. 
Op 15 december is het tweejaarlijkse BIGevent in het bestuurscentrum. Hij heeft de ontvangen 
uitnodiging doorgestuurd naar al de groepen die dit jaar een Big-aanvraag hebben ingediend. P. Don 
zou ook graag een exemplaar ontvangen. 
Vanuit het wijkplein was het de bedoeling om in 2011 – het jaar van de vrijwilligers- een 
vrijwilligersdag voor de vele vrijwilligers in Boschveld te organiseren. Dat is in het jaar 2011 niet 
gered. Deze vindt nu plaats op 5 februari. 
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Wijkraad Paleiskwartier heeft ons benaderd met het verzoek voor vrijwilligers uit Boschveld voor de 
ijsbaan. Ook hebben zij gevraagd of wij hun standpunt, dat het nieuwe theater in het Paleiskwartier 
moet komen, te ondersteunen. Dat hebben wij nog niet toegezegd. Wij willen eerst de notitie, waarin 
de verschillende locaties met voor en tegen worden toegelicht, ontvangen en bestuderen. Dan pas 
nemen wij een standpunt in. Paleiskwartier steunt overigens de komst van een (Nederlandse ) 
supermarkt in Boschveld. 
Anine Vloedgraven meldt dat het project Electruck voor meiden uit Boschveld is gestart. De bus staat 
4x op maandagavond voor het Overpad. Ook is de werkgroep wijktheater weer aan de slag. Eind 
januari of begin februari vindt de eerste voorstelling plaats. 
  
5. Verslag 17 oktober  2011.. 
Het voorstel is om alle zaken uit de actielijst  bij het volgende agendapunt  Collegebezoek te 
behandelen. 
Pierre Don merkt op dat hij delen van de gevoerde discussie mist. Wat betreft het winkelcentrum is 
100% instemming nodig van de VVE’s voor het samengaan. 
Riekje Bosch vraagt, hoe de situatie in de van Leeuwenhoekstraat nu is. Sjef Opstraat antwoordt: 
rustig. 
Verslag verder akkoord. 
 
6. Nabespreken Collegebezoek 13 oktober. 
De betreffende punten uit actielijst worden hieronder vermeld  met de afspraken. 
131011-1 Volgende  bijeenkomst werkgroep Verkeer van 20-12-2011 spreekt onder meer over 

maatregelen verkeersoverlast. 
131011-2 Overleg over bomen op 9 december 
131011-3 Oude Engelenseweg hotelfunctie via Brabanthallen. Riekje Bosch noemt  Jos 

Braakhuis als contactpersoon. Toegezegd is dat bewoners hierbij betrokken worden. 
131011-4 Wandelaarsroute Paardskerkhofweg; bewoners moeten nog met een voorstel komen; 

Er zijn ideeën binnen de bewonersvereniging . Fulco geeft dit door aan ORV 
(Openbare Ruimte en Verkeer)  

131011-5 Verlichting Paardskerkhofweg en Grasso: Riekje moet dit nog uitzetten bij de 
daarvoor verantwoordelijke ambtenaar. 

131011-6 Draaivlak Kalverstraat – Parallelweg. Is met Koen Gijsbers besproken en zie zijn 
reactie in buurtkrant. Hij is bereid nogmaals in gesprek te gaan met bewoners. 

131011-7 Bord Kalverstraat. Dat is niet mogelijk. Bewoners willen toch een oplossing en 
werden tijdens Collegebezoek daarin gesteund door burgemeester. Riekje vraagt Koen 
Gijsbrechts om over 6 en 7 contact op te nemen met Fulco voor het maken van een 
afspraak. 

131011-8 Pilotproject Veemarktkwartier in RIB (Raadsinformatiebrief). De contactpersonen is 
Wim Amesz. Riekje heeft hem gevraagd contact op te nemen met bewoners. Dat is 
nog niet gebeurd, maar Fulco verwacht op grond van eerdere contacten dat het wel 
goed komt. K. Heemskerk houdt de RIB in de gaten en reageert zo nodig. 

131011-9 Verankeren Kroon op je Wijk. Talentenbank wordt verankerd in wijkplein. Voor de 
andere projecten is dat nog niet duidelijk. Daarom Kroon op je Wijk volgende keer op 
de agenda. Het gaat dan om stand van zaken tot nu toe, keuze uit projecten en 
inbedding daarvan. 

131011-10 Breed overleg winkelcentrum; daar is nog niets aan gebeurd. 
131011-11 Parkeerterrein winkelcentrum. Daarover is afspraak op 1 december 9 uur. 
131011-12 Openbaar gebied en bergingen rond 72 flats. Afspraak tussen gemeente en 

BrabantWonen van vorige week door BrabantWonen afgezegd. Nieuwe afspraak vlak 
voor Kerstmis. 

131011-13 Meer prioriteit Boschveld bij aanpak woningen. Dat is in bestuurlijk overleg van 3 
november aan de orde geweest. K. Heemskerk heeft de indruk dat de argumenten zijn 
aangehoord maar dat het antwoord negatief was, omdat het programma voor de 
komende jaren in andere wijken bij de corporaties vol zit. Mieke Haggenburg dacht 
dat er bij BrabantWonen misschien toch nog enige ruimte is. 
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131011-14 Voltastraat 41 a loopt nog. Huidige bewoonster wil verhuizen en is nauwelijks nog 
aanwezig in de woning. 

131011-15 Voltaplein. Afspraak staat gepland op 14 december. Werkgroep Groen en Spelen sluit 
hierbij aan. 

Overige punten uit de actielijst. 
050911-4 Deelname Zayaz aan Boschveldoverleg. Daar is nog geen duidelijkheid over. 
19100910 Overzichten per kwartaal van nieuw bewoonde woningen door Zayaz. K. Heemskerk 

merkt op dat hij er de laatste tijd steeds om moet vragen en dat hij ze deze keer na 
schriftelijke toelichting niet ontvangen heeft. 
Riekje Bosch stelt voor dat zij Zayaz uitnodigt voor het volgende Boschveldoverleg 
zodat zij uitleg kunnen geven over beleid en huidige inzet. Zij zal Ingrid Bruijs dan 
wel Michel Kerpel vragen. 

 
7. Stand van zaken herstructurering. 
Tracébesluit Sporen. Op 24 november is de zitting bij de Raad van State geweest. Zayaz heeft via 
advocaat een dag voor de zitting het beroep ingetrokken.  
Fulco Havelaar geeft in het kort weer op welke gronden er door bewonersvertegenwoordigingen 
beroep is ingesteld. Hij verwijst voor een kort verslag van de zitting naar de website van het 
Veemarktkwartier. Waarschijnlijk pas in februari 2012 meer duidelijkheid over de uitspraak van de 
Raad van State over het ingestelde beroep. 
Bestuurlijk overleg. Behalve het pleidooi voor meer prioriteit voor Boschveld wat een onderdeel was 
van de reactie van het OBB ten aanzien van de voornemens van de corporaties met hun woningen 
(brieven eind mei.), is er gesproken over de uitwerking van de aangenomen motie t.a.v. de grote 
woningen bij behandeling van het wijkplan. Het voorstel is nu dat alleen te betrekken op de 
nieuwbouwwoningen bij 1e toewijzing. Dat is volgens het OBB een volstrekt onvoldoende maatregel 
om de gezinnen in Boschveld te behouden en in tegenspraak met de sociale visie en het wijkplein. 
Marieke Smeets bevestigt dat zij op grond van haar  contacten in de wijk waarneemt, dat steeds meer 
gezinnen de wijk uittrekken, terwijl zij hier heel graag hadden willen blijven wonen. 
 
8. Welzijnswerk. 
In het doorgeschoven agendapunt (welzijnswerk / bezuinigingen) worden de pluspakketten 2010 – 
2011 toegelicht en de partners die daarbij betrokken zijn uitgenodigd. De bezuinigingen op het 
welzijnswerk zijn op dit moment nog niet concreet, wel een deel van de personele consequenties. 
In het kader van de voorgestelde participatie wordt opgemerkt dat de werkgroep sociale visie al tijden 
niet meer bij elkaar is geweest. Toch was afgesproken om de voornmens uit de sociale visie jaarlijks te 
evalueren en zo nodig nieuwe prioriteiten te stellen. Dat komt allemaal de volgende keer onder dit 
agendapunt aan de orde. 
 
9. Rondvraag. 
R. Bosch meldt dat het BIGgeld in 2012 sterk vermindert. Voor geheel West wordt het ongeveer € 
30.000,-- in plaats van de € 57.000,-- dit jaar. 
Nicole Pakker meldt namens de werkgroep Groen en Spelen de volgende zaken: op 2 december is met 
de mensen van R&B en rondgang door de wijk om te bekijken waar er bomen, heesters enz. bij 
geplant moeten worden. Op 9 december is er met Henk de Winter een gesprek over de bomen in het 
bestemmingsplan Parallelweg 2e fase. 
Verder meldt zij dat er een zienswijze op het ontwerp-bestemmngsplan Boschveld door het OBB is 
ingediend. 
Pierre Don kondigt aan dat hij een BIG-aanvraag gaat indienen over een plaquette met opschrift bij het 
beeld van Couzijn op de rotonde. 
Alfred Heeroma meldt dat 30 december de inleveringstermijn is van artikelen voor de buurtkrant. 
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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. 

050911-1 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 

R. Bosch nodigt Zayaz uit 
voor uitleg. 

131011-1 
Er worden matregelen genomen om verkeersoverlast 
Veemarktkwartier als gevolg niet doorgaan weg langs 
TPG te minimaliseren. 

Loopt door in regulier 
overleg werkgroep Verkeer 

131011-2 Bomen bij flats Parallelweg worden niet gerooid. Afgehandeld in gesprek 9-
12-2011 

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

Jos Braakhuis gemeente 

131011-4 Betere wandelaarsroute Paardskerkhofweg € 10.000,- Bewoners/gemeente 
131011-5 Verlichting Paardskerkhofweg en bij  Grasso R. Bosch zoekt uit 

131011-6 Aanpassen draaivlak hoek Kalverstraat - Parallelweg Nader overleg tussen Koen 
Gijsbrechts en bewoners 

131011-7 Bord aanbrengen bij Kalverstraat met daarop de 
mededeling “ alleen voor aanwonenden”   

Nader overleg Koen 
Gijsbrechts en bewoners 

131011-8 Bewoners mening geven over Pilotproject in RIB W. Amesz 
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 

1 december 2011 

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 

281111-1 Uitslag keuze prioriteiten terrein Afvalstoffendienst 
bij verslag. 

Nicole Pakker 
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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. 

R. Bosch nodigt Zayaz uit voor 
uitleg. 

 


