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Verslag Boschveldoverleg d.d. 22 januari 2018
Aanwezig:
Bewoners: Fulco Havelaar (voorzitter), Kees Heemskerk, Mieke Haggenburg, Nina Hagoort,
Liesbeth van Malsen, Bert Smolders, Johannes Lijzen, Lisette van Schijndel, Ties den Engelsen.
Gemeente: Riekje Bosch, Jasper Maas, Sonja de Jong (vanaf agendapunt 6).
Divers: Wim Smeets.
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag).
Buurtman/Buurtvrouw: Shivana Eduards.
Afwezig met kennisgeving:
Bewoners: Pierre Don, Klara Kappetijn, Stefan Driessen, Ronald van Berkel, Ruud Berlo, Mary
Driessen, René van den Kerkhof, Elsa Reis, Elly Jordans, Sjef Opstraat, Marieke Smeets.
Gemeente: Hamid Azimi,.
Pastoraal Buurtwerk: Koos Guis.
Politie: Remko de Vries en Bas van Boxtel.
1. Opening en mededelingen.
Fulco Havelaar opent de vergadering om 19.31 uur. Er zijn minder bezoekers dan normaal, mogelijk
door de Spoorzone avond, die nu ook plaatsvindt.
Jasper Maas is ook tijdelijk voor een jaar verantwoordelijk voor Muntel/ Vliert. Dit vergt aanpassing in
zijn beschikbaarheid voor Boschveld.
2. Goedkeuring verslag 27 november 2017 en langs lopen takenlijst .
Nicole Pakker was aanwezig (was niet opgenomen), Ruud Berlo was 1 keer aanwezig (staat 2 maal
vermeld).
Wijkschouw Niet veel gebeurd (pagina3)
Honden enquête: Deze was al gehouden alleen is er na vergadering nog een aantal vragenlijstjes door
niet-hondenbezitters ingevuld (pagina 3)
Met deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.
Actielijst
•
•
•
•
•
•

Mail sturen over samenwerking Kindcentrum en Boschveldtuin: is gebeurd; kan van lijst
Aanpak overlast rondom Starlight: er vindt aanpak plaats; kan van lijst
Plaatsing papiercontainers Veemarktkwartier, er is een nieuw voorstel van de Afvalstoffendienst over
een plek; komende vrijdag kijken we samen met het Veemarktkwartier daar naar; kan van lijst
Plannen doorspreekavond Hart van Boschveld: is 4 december geweest; kan van lijst
Onderzoek draagvlak weekmarkt bij winkelcentrum; weekmarkt komt er niet; kan van lijst
Contact opnemen met parkeerbeheer over slechte respons; er is betere respons, kan van lijst

Volglijst
Cijfers politie: Remko de Vries
3. Cijfers Meldpunt 2017
• In de tabel meldingen West uitgesplitst per buurt: Met statistische wijk Veemarktkwartier wordt
Brabanthallen en omgeving bedoeld.
• Als over 1 voorval meerdere meldingen komen, dan is dit geteld als 1 melding .
• Stijging zit vooral in illegale stort/ Vervuiling-zwerfvuil, rest is stabiel
• Papierbakken zijn prullenbakken en stijging is mede veroorzaakt door afname bakken.
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•
•
•
•

•
•
•

Kauwen pikken vaak afval uit de bakken en dat draagt dan bij aan zwerfvuil. Ook voor te volle bakken
of waar afval naast staat is aandacht nodig. Mogelijk dat verwijderen bakken leidt tot minder afval
omdat mensen het vuil dan mee naar huis nemen of elders storten. Dit lijkt wel tegenstrijdig
Aantal ondergrondse containers zijn soms stuk: melden
Nog steeds stort van buiten wijk , maar ook door wijkbewoners zelf wordt gestort, zeker bij
verhuizing.
Traject om de omgeving van containers aantrekkelijk te maken, loopt nog niet. Dit is iets om te
agenderen.
Handhaving is lastig, maar gebeurt wel. Er zijn ook al boetes uitgedeeld. Er zijn bekeuringen
uitgedeeld (€ 140), ook qua parkeren, in totaal 493 bekeuringen; 200 voor parkeren in blauwe zone,
bestuursdwang 42.
Er is sprake van intimidatie. Bewoners worden ‘verzocht’ hun mond dicht te houden over wie afval
naast containers plaatsen.
Vaak dweilen met kraan open.
Ook gevaarlijk situaties problemen met kerstbomen die soms letterlijk uit het raam werden gegooid.

4. Rapportage Wijkplein Boschveld.
• In de rapportage is sprake van unieke cliënten, maar 1 cliënt kan wel bij meerdere onderwerpen
(trajecten) betrokken zijn.
• Er komen ook veel cliënten uit andere wijken. Aantal cliënten ongeveer gelijk met voorgaand jaar
• Trajecten: misschien nog verder indikken, er zijn er nu wel heel veel genoemd.
• Er is vermindering van aantal vragen over inkomstenbelasting, mogelijk omdat belasting nu vooraf is
ingevuld. Financieel advies lijkt een belangrijk onderwerp.
• Wijkplein heeft dus een nuttige functie
• Aantal trajecten van 1310 naar 1326
• Boschwijzer: samengaan sociale activiteiten, nog niet in Boschveld
• Het is niet zo dat er bij het Wijkplein een capaciteitsprobleem is, wel is er een verschil van aantal
bezoekers in dagen en dagdelen.
Noot: de cijfers zijn terug te vinden op de website boschveldbeweegt.nl/documenten (gedateerd op 21
januari 2018)
5. Cijfers Politie 2017 (vergeleken met 2016)
Kees Heemskerk en Riekje Bosch melden dat Bas van Boxtel nu in de ziektewet is en dat hij vervangen
wordt door Remko de Vries. Remko had voor vanavond al een afspraak, maar heeft wel gezorgd voor de
cijfers, die hij naar Riekje Bosch en Kees Heemskerk gestuurd heeft.
Woning inbraak van 17 naar 23
Inbraak uit schuren van13 naar 8
Diefstal uit voertuigen van 53 naar 45/ diefstallen van voertuigen gelijk op 3
Bedreigingen van 17 naar 5/ mishandeling van 6 naar 5
Geweld 23 naar 11
Zedenmisdrijf van 4 naar 3
Geen meldingen van straatroof/ overval
Bedrijven inbraak van 4 naar 3/ geen winkeldiefstal
Vernieling/ zaakbeschadiging van 28 naar 16
Verlaten verkeersongeval van 22 naar 11.
Horizontale fraude (burgers onderling) van 7 naar 14
Heling van 0 naar 5
Diefstal brom- snorfietsen van 3 naar 8/ diefstal fietsen van 8 naar 18
Verwarde personen van 24 naar 18
Overlast jeugd van 26 naar 29
Overlast zwervers van 3 naar 14
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Overlast stank/ rook/ stof van 6 naar 4
Prostitutie van 0 tot 1
In zijn algemeenheid is er een daling van het aantal meldingen over misdrijven (van 211 naar 191)
Afsteken vuurwerk van 5 naar 9; er is onopvallende controle geweest en dat heeft geholpen. Meldingen
kwam direct na melding.
Overlast (alles samen) stijgt van 64 naar 75
Er is overlast van een man bij speeltuintje Parallelweg (die zich in het openbaar aftrekt)
Mieke Haggenburg stelt voor om een bloemetje voor Bas van Boxtel te verzorgen. Aldus wordt besloten.
Pauze
6. EKP en Spoorzone
Er is brief van Bewoners Boschveld, Paleiskwartier, Veemarktkwartier (opgesteld door de wijkraden/
bewonersvereniging). Deze brief is gericht aan B&W en Raadsleden. Hierin zijn standpunten omtrent
EKP en Spoorzone opgetekend. In zijn algemeenheid vinden bewoners dat er maar weinig is terug te
vinden van deze punten in het voorliggende voorstel (EKP-terrein).
Plan gaat wel door, blijkt uit opmerkingen commissie.
Er volgt nog een koffieavond als terugkoppeling. Op 30 januari wordt EKP in gemeenteraad besproken.
Op 6 maart zal plan Spoorzone aan gemeenteraad worden voorgelegd.
Er zijn diverse plannen die gerelateerd zijn aan dit plan, zoals knippen randweg centrum, Parallelweg,
weghalen Diezebrug. Het aanmerken van Paleiskwartier als centrum trekt meer verkeer aan.
Sonja de Jong komt binnen: ze licht raadsvergadering op 30 januari toe. EKP is al wel in commissie
besproken. Betreft inhoudelijk behandeling. 3 partijen willen het terugnemen en 1 komt met
amendement. Meer nadruk op sociale bouw (EKP noord). (Noot post-vergadering: Het raadsvoorstel is
aangenomen, waarbij alleen de tuin van Mien Ruys als aandachtspunt is opgevoerd.)
EKP ligt in lijn van ontwikkeling van Spoorzone. Transferia moeten verkeer van buiten het gebied
opvangen. Om treinverkeer mogelijk te maken, is aanvoer per auto niet te vermijden volgens de
gemeente. Parkeergarage (‘mobiliteitshuis’) is voorzien in EKP-zuid. Uitgangspunt is Veemarktkwartier
en Boschveld autoluw te maken. Bewoners hebben twijfels vanwege de verwachte toename van de
automobiliteit en hinder door deze nieuwe ontwikkelingen
Sonja geeft aan dat Spoorzone inbreiding is; de vorm kan nog wijzigen op basisvraag (appartementen/
eengezinswoningen)
Onderwijs centreren op onderwijsboulevard. EKP slopen
Er volgen nog inspraakrondes. Nu marktpartijen selecteren.
Er zijn uitgangspunten, waarvan een aantal niet door bewoners worden ondersteund.
Station is centraal uitgangspunt. Aanvoer van passagiers zo dicht mogelijk bij station (=EKP-zuid).
7 Informatie uit projecten en werkgroepen:
• Hart van Boschveld.
Aannemer neemt meer terrein in gebruik dan afgesproken was, waardoor er veel klachten zijn over
doorvoer. Van Wanrooij doet aanvraag omgevingsvergunning voor fase 2 en 3 samen. Dit zal circa 3
maanden duren.
Juiste bouwroute moet worden afgedwongen en gecontroleerd. Probleem is bouw laatste deel fase 3
(langgerekte deel met appartementen).
Er is 4 december een inloop sessie geweest. Er is een conceptverslag. Sonja zal dit definitief maken en
verspreiden naar deelnemers.
CPO-project is vertraagd, Zernikestraat is pas in kwartaal 2 gereed (parkeerplaatsen), bomen/groen pas
in het najaar.
• Marconiflat
Er is nu sprake van tijdelijke bewoning. Er zijn klachten over nachtelijk geluid. Sloop hangt samen met
Fase 3.
• Flat Copernicuslaan
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Bewoners van flat 1 zijn aan het uitverhuizen, ook hier tijdelijke bewoning.
• Groen en Spelen
Er zijn bomen geplant, zie Buurtkrant
Kappen Acacia’s (bij spoor): Er komt bemiddelingsgesprek met ambtenaren vanwege het niet volgen van
de procedures
Parkeren Paardskerkhofweg, er moeten borden komen. Wacht op inrichting landtong bij Brabanthallen.
Dit kan nog lang duren.
8 Rondvraag en sluiting.
Op 2 februari is er een winterfeest in de Boschveldtuin.
Buurtplatform (OBB) is op zoek naar nieuwe leden; enkele personen geven aan te helpen bij de
ledenwerving.
Sluiting 21.17 uur.
Actielijst
Datum
20150703
20151130
20160627
20170517
20160523

Onderwerp
Instellen afvalcoaches binnen school
Aanpak ‘handel’ gele parkeerkaartjes
Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
vergunningen
Mogelijke parkeerdruk als gevolg plannen Grasso
en gebruik EKP door kunstacademie

20161128
20170403

Info avond Vlek 3 (ntb)
Nagaan of voorrangsregeling Hart van Boschveld
goed wordt toegepast
Nagaan wat beantwoording is inzake acacia’s
Parallelweg
Aanpak hondenpoep overlast

20170515
20170515
20170515
20160626
20170626
20180122

Bocht Edisonstraat/ Paardskerkhofweg te smal
nagaan of er een stoep kan komen
Zoeken bewoners voor beraad BBS
Meedenken inrichting EKP/ Spoorzone
Inrichting rondom containers agenderen

Afspraak
Divers/ school
Bewoners/ gemeente
Kathy van Grinsven
Angelique Breukel/ Sonja
de Jong / Werkgroep
stedenbouw.
Gemeente
Sonja de Jong
Jasper Maas/ Jan Winter
Nicole Pakker / Hans
Teeuwen
Koen Gijsbrechts
Allen
Allen
Agenda commissie

Volglijst
Datum
20070416
20040713

Onderwerp
politiecijfers Boschveldoverleg per kwartaal
Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de
service van het wijkplein; Jaarlijks overzicht

20151130
20151130

Melden verdachte situaties bij politie
Overleg diverse partijen over overlast in
Boschveld
Toezicht openbare ruimte
Parkeerregeling per deelprogramma

20160229
20150703
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Remko de Vries
Divers/ gemeentelijk
Meldpunt Schoon, Heel en
Veilig
Alle bewoners
Riekje Bosch; doorlopend
Gemeente
Gemeente
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20160523

Op- en afritten stoepen voor rolstoelgebruikers

20160627

Bestemmingsplan Vlek 3

20161017
20170403
20170515
20170515

Voortgang aanpak Sociale visie
Activiteiten voor ouderen
Buurtmonitor objectiever en representatiever
Aanpak crowd support/ control, verkeer en
geluid bij evenementen Brabanthallen
2 maal per jaar gebruik BBS evalueren

20171016
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Liesbeth van Malsen/
Koen Gijsbrechts
Sonja de Jong 1e kwartaal
2018
Allen
Allen
Reina Smits
Allen/ Cathrien
Verhoeven
Yassine Mami/OBB

5

