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Verslag Boschveldoverleg 22 maart 2021
Aanwezig:
Bewoners: Rob Verschuur (voorzitter), Nicole Pakker, Johannes Lijzen, Leidi Haaijer, Liesbeth van
Malsen, Hannie Borsetti, Ellie Jordans, Julian Koenen, Nina Hagoort, Sanne van Nistelrooij, Lisette van
Schijndel, Theo Prins, Vincent van Eck
Gemeente: Jasper Maas, Riekje Bosch
Farent: Wim Smeets
Buurtvrouw: Shivana Eduards
Politie: Tomas Sluiter
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag)
Afwezig met kennisgeving (zover bekend):
Er zijn afwezigen gemeld.
Noot dit verslag moet nog worden goedgekeurd. Eventuele wijzigingen/aanvullingen worden
vermeld in het verslag waarin onderstaand verslag wordt goedgekeurd.
1. Opening en goedkeuring verslag 1 februari
Om 19.38 uur opent Rob Verschuur de vergadering en verwelkomt Tomas Sluiter, de nieuwe
wijkagent.
Verslag 1 februari
Naar aanleiding van pagina 2 geeft Riekje Bosch aan dat de ze contact heeft gehad met de
afvalstoffendienst over het aanbrengen van stickers op de containers. Er zijn wel stickers, maar
daar is iets mis mee. Linda van Nuland coördineert dit en met haar kan dan ook contact worden
opgenomen.
Naar aanleiding van pagina 3: de verordening Bomen, water en groen is gepubliceerd. Er zit een
kaart over bomen in, maar over groen niet. De aanwezige kaarten zijn slecht leesbaar. Nicole
Pakker heeft dit nagevraagd en hoopt op betere en juiste kaarten. Hierover is op 9 april overleg.
Het verslag wordt hiermee goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst
- Onderzoek basisonderwijs loopt nog, presentatie vervolg onderzoek volgt later.
- Klup Plus ligt grotendeels stil vanwege corona. Dit na de zomer nog eens bekijken.
- Aanpak lichamelijke armoede: net vandaag is dit weer opgestart, volgende keer bekijken wat
er te melden is.
- Stickers containers; zie hierboven. Blijven opvolgen
- Afhandeling meldingen meldpunt. Jasper Maas geeft aan dat er nu een nieuw
besturingssysteem is waarbij de aangever ook kan aangeven als een melding onterecht wordt
gesloten. Als er klachten zijn dit doorgeven aan Jasper, maar de actie kan hier worden
gesloten.
- Grenco: Johannes Lijzen heeft contact gehad met Walter Stam. Er zijn nu 5 bewoners die het
project willen volgen. Toch blijven opvolgen.
- Enquête parkeerbeleid: wordt deze vergadering behandeld, is afgerond.
- Overleg met bewoners Coehoornplein: door capaciteitsgebrek bij gemeente is hier nog geen
opvolging aan gegeven; toelichting door gemeente wordt doorgeschoven naar mei.
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Volglijst (post meeting bekeken)
- Politiecijfers: Zie hieronder. Tomas Sluiter geeft aan meer op contact dan op cijfers te willen
sturen. Hij zal dan ook periodiek in Boschveldoverleg bevindingen delen en ervaringen
ophalen.
- Er komt een regeling voor digitaal parkeren. De gemeente heeft al aangegeven dat dit nader
zal worden toegelicht, kan hier dus weg.
- Registratie Wijkplein. Dit is al bij cijfers over 2020 besproken, kan weg.
2. Voorstellen nieuwe wijkagent en politiecijfers Boschveld/West 2020
Tomas Sluiter is onze nieuwe wijkagent sinds 1 februari. Hij volgt Bas van Boxtel op en zal zich
voorstellen. Daarna licht hij de politiecijfers van 2020 toe en de trends. U heeft ook de gelegenheid
om vragen te stellen en uw ervaringen met hem te delen.
Tomas Sluiter stelt zich voor. Sinds 1 maart is hij wijkagent in Boschveld/ Rietvelden. In 2004 is hij
als agent begonnen in Utrecht. Via Houten naar Hedel en nu in werkzaam in zijn geboortestad.
Zijn opa is geboren Boschveld. Hijzelf woont nu in het land van Maas en Waal, is getrouwd en
heeft 2 kinderen. Hij heeft wel familie in Den Bosch. Bij carnavalsvereniging Jong Talent speelt hij
trompet.
Hij geeft aan niet zo zeer op cijfers te willen opereren en liever naar de bewoners te willen
luisteren van wat er belangrijk is. Hij geeft aan dat cijfers niet alles zeggen en niet altijd
representatief zijn omdat ze onder verkeerde kopje worden geregistreerd. Dit neemt niet weg dat
hij bewoners oproept wel aangifte/ meldingen te doen van zaken die bewoners dwars zitten. Hij
wil dus meer naar beleving kijken.
Tomas is full time agent voor Boschveld en Rietvelden. Zoals alle agenten zal hij wel diensten voor
andere doelen moeten doen (bijvoorbeeld nooddiensten). Hij wil zoveel mogelijk fysiek aanwezig
zijn. Het streven is 80% van zijn diensturen, maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar.
Hannie Borsetti: Hoe kunnen we vragen aan je stellen?
Tomas: Liefst per email, zie hiervoor buurtkrant op Wijkplein pagina: tomas.sluiter@politie.nl
Johannes Lijzen laat staafdiagram zien, afgeleid van de meldingen die zijn gedaan in 2020. Vooral
mishandeling, overlast en leefbaarheid overig vallen qua aantal op.
Tomas: mishandeling omvat ook huiselijk geweld, mogelijk is er een relatie met corona; mensen
zijn meer thuis. Het is zeker een aandachtspunt.
Overlast omvat ook verwarde personen. De cijfers zijn lastig uit te splitsen.
Tomas geeft ook aan dat hij de cijfers van winkeldiefstallen niet vertrouwd. Deze is nu 0 en hij kan
zich niet voorstellen er nergens ‘problemen’ zijn. Hij wil dan ook met winkeliers in gesprek.
Hij geeft aan dat als hij aan een bepaald onderwerp meer aandacht geeft, mogelijk ook het aantal
meldingen van dit thema omhoog gaan. De huidige cijfers geven wat dat betreft een vertekend
beeld. Blijf zeker wel melden. Dan kijken wie, wat, waar.
In West loopt nu een project: ‘Rent a Cop’. De bedoeling is dat bewoners kunnen aangeven waar
meer aandacht voor nodig is. Vorige week is de eerste actie geweest en is er onder andere
gecontroleerd op snelheid. Het is de bedoeling dat de acties 4 keer jaar gaan plaatsvinden. Geef
aandachtpunten door via sociale media of email.
Nina Hagoort: Er wordt veelal hard gereden in de spoortunnel/ Christiaan Huijgensweg.
Tomas Sluiter geeft aan ook al klachten te hebben gehad over hardrijders op de Simon Stevinweg
Er zijn al eerder onderzoeken gedaan. Als er bepaalde tijdstippen zijn waarop te hard wordt
gereden, dan hoort hij het graag, dan kunnen er eventueel gerichte controles worden uitgezet.
Nicole Pakker vraagt ook aandacht voor hondenpoepoverlast. Een klein deel van de
hondenuitlaters heeft lak aan de regels voor het opruimen.
Tomas geeft aan dat meestal in de APV hiervoor regels zijn opgenomen (meteen opgezocht: klopt,
ook in Den Bosch). De politie kan dan handhavend optreden en boetes uitdelen. Het is de vraag of
dat de gewenste aanpak is en lukt. Riekje pakt het onderwerp op met het handhavingsteam.

Verslag Boschveldoverleg 22 maart 2021

2

nafhankelijk

OB
BOSCHVELD
UURTPLATFORM

WIJKRAAD

3. Resultaten enquête betaald parkeren
De resultaten van de door de Wijkraad georganiseerde enquête over het betaald parkeren wordt
toegelicht (zie ook artikel in de buurtkrant). We inventariseren eventuele extra vragen en spelen
die door naar Dienst parkeerbeheer van de gemeente.
De reden voor de enquête was dat er bedenkingen waren over het betaald parkeren van 09.00 tot
18.00 uur. Uiteindelijk waren er ruim 450 reacties. Er is een duidelijke meerderheid voor betaald
parkeren van 09.00 tot middernacht. De verschillen tussen oost en west Boschveld zijn hierin te
verwaarlozen. Dit gaat de gemeente overnemen.

Er waren ook vragen of randzaken (lease auto, oppasouders en dergelijke. ) Er zal in specifieke
gevallen gekeken worden of er oplossingen zijn.
Liesbeth van Malsen: zorginstellingen kunnen meer ruimte aanvragen.
Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Alleen de wijze van betalen verandert (digitaal i.p.v. gele
kaartjes). Er moet eerst goede voorlichting komen. De invoering is gepland voor mei, maar digitaal
bezoekersparkeren in najaar (post meeting: 1 juli). Tot 6 maanden na introductie van digitaal
bezoekersparkeren kunnen de gele kaartjes nog gebruikt worden. Bij digitaal parkeren tot
middernacht geldt dat er 100 uren bezoekersparkeren per maand ingekocht kunnen worden.
Met individuele uitleg kunnen mensen gerustgesteld worden.
Dirk Morees is contactpersoon namens de gemeente.
Privacy wordt als groot probleem aangegeven vanuit bewoners. Zover nu bekend wordt een
gescand kenteken na 1 dag gewist, tenzij er sprake is van een overtreding. Dan gebeurt het na 3
maanden.
4. Toelichting Wijk- en dorpsbudget 2020
Het Wijk- buurt- en dorpsbudget is een subsidieregeling voor bewoners die in hun wijk, buurt of
dorp aan de slag willen (zie https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget/. Leidi Haaijer van de
bewonersadviesgroep (BAG) licht toe wat er in 2020 mee is gedaan én hoe je in 2021 een
aanvraag kan doen.
Leidi Haaijer (lid BAG) licht toe.
In de Buurtkrant staat een infographic van hoe een aanvraag moet worden gedaan en hoe de
opvolging is. Als iemand een idee heeft voor een activiteit in de wijk waar meerdere bewoners
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baat bij hebben, dan kan er een financiële bijdrage worden gevraagd via de gemeentelijke
website voor dorps- en wijkgelden. Er moet een formulier worden ingevuld, maar dat kan alleen
met een Digid (inlogcode die elk individu voor overheidszaken krijgt).
Als een aanvraag is gedaan dan komt deze bij de Bewoners Advies Groep (BAG). Voor Boschveld
bestaat die uit 6 personen. Periodiek komt deze groep bij elkaar en bespreekt de ingediende
aanvragen. Het BAG kan de gemeente positief, negatief of met restrictie adviseren (restrictie is
bijvoorbeeld een lager bedrag). Het is dus een advies, de gemeente kan nog altijd anders
beslissen, maar dat komt zelden voor.
Als een aanvraag is goedgekeurd, dan kunnen gemaakte kosten worden vergoed. Er kan altijd een
controle van de activiteiten worden uitgevoerd en het is raadzaam om eventuele bonnetjes van
aankopen te bewaren.
Via de gemeentelijke website is te volgen welke aanvragen er zijn gedaan en hoeveel budget er
nog over is. Voor dit jaar is nog maar 1 aanvraag gedaan. De reden is waarschijnlijk dat er weinig
activiteiten worden georganiseerd vanwege corona.
In 2020 zijn circa 15 aanvragen gedaan. Helaas is een aantal activiteiten vanwege corona niet
doorgegaan. De toegekende bedragen blijven staan en worden niet teruggevorderd.
Een greep uit de toegekende activiteiten:
- Buurtkrant: deze wordt in hele wijk verspreid; bijdrage in drukkosten
- Training voor gastvrouwen Copernikkel
- Waterpomp voor de Boschveldtuin
- BBS schuimparty/ disco
- Attributen voor een theatervoorstelling (moet nog gaan plaatsvinden)
- Kinderactiviteiten Boschveldtuin
- Pannenset voor Wereldkeuken om maaltijden voor de buurt te bereiden
- Picknickbanken (deze zijn net vorige week geplaatst)
Als mensen moeite hebben met invullen van het formulier op de gemeentelijke website, dan kan
men (op afspraak) terecht bij het Wijkplein of Copernikkel.
Hannie Borsetti: kunnen de resultaten van de toegekende bijdragen vermeld worden in de
Buurtkrant?
Leidi Haaijer: dit is geen verplichting en moet het ook zeker niet worden. Het zou namelijk ook de
drempel voor een activiteit kunnen verhogen. Het is ook niet duidelijk of de gemeente dit
aangeeft bij de toekenning van een bijdrage. Soms wordt een resultaat wel in de Buurtkrant
vermeld, maar staat er niet bij dat het mogelijk is gemaakt door de dorps- en wijkgelden.
De optie om iets te schrijven in de Buurtkrant is altijd aanwezig.
Riekje Bosch: zal bekijken of dit een optie is voor Wijkgericht Werken.
Hannie Borsetti: is er controle of activiteiten ook echt plaatsvinden?
Leidi Haaijer: De gemeente kent toe en controleert indien nodig. Een controle kost ook geld en
het moet het ook gebeuren op goed vertrouwen. Er is sowieso ook wel een sociale controle.
Wim Smeets: is het mogelijk om aan een activiteit een datum te hangen, dan is het ook
makkelijker om er een verslagje van te maken voor bijvoorbeeld de Buurtkrant.
Leidi Haaijer: dit is niet altijd mogelijk.
Jasper Maas: benoem ook zaken die niet goed gaan of toegekend worden.
Geld van 2020 is opgegaan, voor 2021 is er nog volop budget. Als het niet opgaat, dan gaat het in
een algemene pot, het komt er dan niet in een volgend jaar bij.
De aanwezigen danken de leden van de BAG voor hun inzet.
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5. Mededelingen OBB/werkgroepen
Groen en Spelen:
- Transformatorhuisje Buys Ballotweg: al enige tijd geleden was gevraagd of het regenwater
rechtstreeks de grond in kon i.p.v. afvoer via riool. Het bleek een lastige kwestie die tussen
diverse organisaties heen en heer is gegaan, maar is nu eindelijk geregeld. Lars Berkelmans
heeft hier een belangrijke rol in gespeeld en gezorgd voor een grintgoot waarop het huisje
afwatert.
- Park Hart van Boschveld;
 er waren in het plan zitranden opgenomen. Dit punt wordt nu tot het najaar
aangehouden omdat we eerst willen aanzien of en waar hier eventueel behoefte aan is bij
gebruikers en aanwonenden van het park. Er zijn net nieuwe speeltoestellen opgeleverd
en er zijn ook bewoners die initiatieven hebben opgestart. Er zal ook nader bekeken
worden of hier nog verdere afstemming over plaats moet vinden.
 er waren zwerfkeien als speelelementen gepland, dat zit nog wel in pijplijn.
 er zijn paaltjes geplaatst met richting aanwijzing voor hondenuitrenvelden. Gravering
bleek onduidelijk en er zijn plaatjes besteld om boodschap te verduidelijken. Helaas bleek
dat de plaatjes al binnen 2 uur na plaatsing waren verwijderd. Blijkbaar zijn sommige
hondenbezitters nogal snel gepikeerd als ze worden aangesproken op het poepgedrag van
hun honden. In de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat honden niet in openbare
ruimte mogen poepen (of het moet in ieder geval door eigenaren opgeruimd worden). Dit
geldt niet voor hondenuitrenvelden.
- Organisatie Velt biedt in Brabant 15 biologische bloembollenvelden aan met ondersteuning bij
de aanleg. Gemeenten en organisaties kunnen een aanvraag hiervoor doen. Buurtbewoners
wordt gevraagd om mee te denken of er in Boschveld een locatie is van circa 100 m2 waar
ecologische bollen de grond in zouden kunnen. De sluitingsdatum is 30 april.
Jasper Maas: In het Westerpark is de vlonder rondom de boom aan de Concordialaan
weggehaald. Dit is een fout van de gemeente en zal worden hersteld met een pad en een
grasstrook. Nu ligt er een tijdelijk pad van betonplaten. De omwonenden zijn hierover alsnog
geïnformeerd.
6. Rondvraag opzet van Boschveldoverleg
Graag horen we of u wensen heeft voor onderwerpen of voor de vorm van het Boschveldoverleg.
Het OBB wil graag weten of er ideeën zijn om het Boschveldoverleg breder te maken door keuze
van andere onderwerpen. Er worden wat ideeën geopperd:
 Sport en beweging
 Met koffiekar de wijk in en daar gesprek aangaan
 Jongeren/ school meer betrekken
 Kijk naar onderwerpen uit ledenvergadering OBB
Theo Prins geeft aan dat ook op andere plekken in Boschveld te hard word gereden zoals
Paardskerkhofweg, Parallelweg en Edisonstraat. Koen Gijsbrechts heeft meer informatie
Tomas geeft aan met Koen een gesprek aan te gaan, mede als kennismaking.
7. Sluiting
Rob Verschuur sluit de vergadering om 21.28 uur
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Actielijst
Datum
20190520
20190826
20191125

Onderwerp
Presenteren resultaten kwaliteit
basisonderwijs
Ideeën voor Klup Plus bekijken
Aanpak lichamelijke armoede

Afspraak
Riekje Bosch,
Marieke Postulart
Yasine Mami
Werkgroep positieve
gezondheid/ Stephanie van
Mook
Afvalstoffendienst/ Linda
van Nuland/ Liesbeth van
Malsen
Sonja de Jong

20200511

Aanbrengen betere informatie op
afvalcontainers (buiten beter app e.d.)

20210201

Overleg met bewoners Coehoornplein

20210322

Hondenpoepoverlast oppakken met het Riekje Bosch
handhavingsteam

Volglijst
Datum
20140713
20151130
20151130
20160229
20160627
20170517
20160523
20161017
20170403
20170515
20171016
20180827
20190701
20191125
20191125
20210201
20210201
20201116
20210322

Onderwerp
Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de service
van het wijkplein; Jaarlijks overzicht
Melden verdachte situaties bij politie
Overleg diverse partijen over overlast in Boschveld
Toezicht openbare ruimte
Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
vergunningen
Mogelijke parkeerdruk als gevolg plannen Grasso en
gebruik EKP door kunstacademie
Voortgang aanpak Sociale visie
Activiteiten voor ouderen
Aanpak crowd support/ control, verkeer en geluid bij
evenementen Brabanthallen
2 maal per jaar gebruik BBS evalueren
Volgen ontwikkeling EKP
Beheersen illegale stort bij verhuizingen
Bespreken mogelijke afsluiting Edisonstraat
(verkeerstelling enz.)
Uitvoer werk openbare ruimten door aannemer
Opvolgen natuur inclusief bouwen (15% groen)
Kunstprojecten in Spoorzone
Betrokken zijn bij inrichting Grenco-terrein
Periodiek uitwisselen politiegegevens/ ervaringen
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Streefdatum
Mei 2021
Sep 2021
Mei 2021
Mei 2021
Mei 2021
Mei 2021

Afspraak
Divers/ gemeentelijk Meldpunt
Schoon, Heel en Veilig
Alle bewoners
Riekje Bosch; doorlopend
Gemeente
Sonja de Jong
Angelique Breukel/ Sonja de Jong
/ Werkgroep stedenbouw.
Allen
Allen
Allen/ Peter Tolsma
Yassine Mami/OBB
Sonja de Jong
Leefbaarheidsteam
Allen
Jasper Maas
Gemeente/ OBB
Miesjel van Gerwen
OBB
Tomas Sluiter
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