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Verslag Boschveldoverleg d.d. 16 oktober 2017
Aanwezig:
Bewoners: Fulco Havelaar (voorzitter), Kees Heemskerk Pierre Don, Mieke Haggenburg,
René van den Kerkhof, Florieke de Kraker, Nina Hagoort, Rob Verschuur, Marij Sonnevijlle
(toekomstig bewoner).
Gemeente: Kathy van Grinsven, Riekje Bosch
BBS: Yassine Mami.
Politie: Bas van Boxtel.
Divers: Wim Smeets
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag).
Copernikkel: Jan Buitink
BWW: Milko van Wegberg.
Winkelier: Jeannette van der Heijden.
Afwezig met kennisgeving:
Bewoners: Bert Smolders, Klara Kappetijn, Mary Driessen, Stefan Driessen, Ronald van
Berkel, Elsa Reis, Jeannette van Lier, Ruud Berlo, Ben van der Kallen, Nicole Pakker,
Johannes Lijzen.
Gemeente: Jasper Maas, Sonja de Jong.
Afvalstoffendienst: Umut Köroglu
Pastoraal Buurtwerk: Koos Guis.
1. Opening en mededelingen
Fulco Havelaar opent de vergadering om 19.37 uur. Er zijn veel afmeldingen. Geen aanvullingen
voor agenda
2. Goedkeuring verslag 4 september2017 en langs lopen takenlijst .
Naar aanleiding van: Er komt geen versnelde afbraak school Vlek 3. Planning voor voorstel komt
pas in begin 2018.
actiepunten
- EKP: er is op 6 november een inspiratie sessie EKP (EKP-gebouw; 19.30 uur).
- Er zijn nog geen locaties gevonden voor de (ondergrondse) containers Veemarktkwartier.
- Pasjesregeling is ingeperkt, maar niemand is hier over geïnformeerd. Codes op containers zijn
aangepast. Er waren pasjes voor alleen de papiercontainer (voor bewoners met eigen container
voor restafval), maar in de praktijk bleek pasje ook te werken op containers voor restafval. Dit
laatste is nu komen te vervallen, maar hierover is niet gecommuniceerd, waardoor er weer losse
zakken naast de containers worden geplaatst.
- 1 november voorbereiding voor Hart van Boschveld
Extra: er is vanochtend (16 oktober) een ontploffing geweest bij Grasso. Er is een container met
ammoniak geëxplodeerd. Er zijn geen slachtoffers gevallen, wel 5 licht gewonden met
ademhalingsproblemen. Wind was gunstig waardoor wijk niet ontruimd hoefde te worden. In het
pand zijn ruiten gesneuveld en muur ontzet. Verder zaak van de arbeidsinspectie.
3. Winkelcentrum /Vershal van Coehoornplein.
Kathy van Grinsven namens gemeente. Ook zij was verrast door idee van Vershal. Het OBB is
niet enthousiast en ook winkeliers zijn niet positief. Het lijkt meer op proefballon van wethouder
Hoskam.
Plan was slecht opgesteld minder parkeerplekken. Pierre Don heeft er zelfs een ‘ De
Boschveldhoorn’ aan gewijd.
Ander idee is een wekelijkse markt op parkeerplaats, in kader ontmoeting. Dan moet er een
haalbaarheidsonderzoek worden gedaan.
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Supermarkten shiften wel door West, maar in Boschveld kan niet voldoende vloeroppervlak
leveren.
D66 heeft motie ingetrokken omdat college met plan Vershal kwam.
Samenwerking met winkeliers verloopt goed.
4. Voortgang bestrijding overlast, verlenging camerabesluit, politiecijfers
De vorige vergadering is er gesproken over de overlast rondom Starlight. Bas van Boxtel geeft
aan vanaf 4 september dat er 3 meldingen geweest zijn en 1 email. Dit is onvoldoende reden voor
politie om op te treden. Nina Hagoort merkt op dat er ook minder overlast is sinds de vorige
vergadering. Overlast lijkt zich verplaatst te hebben naar BBS, waar deze minder wordt ervaren.
Riekje geeft aan dat er scan komt voor West op jongerengroepen. Alle informatie is welkom.
Er zijn (auto)inbraken geweest bij van Coehoornplein. Blijf melden alleen, dan kan er iets
gedaan worden.
Het lijkt er ook op dat er meer zaken die het daglicht niet kunnen verdragen plaatsvinden in de
portieken (van Coehoornplein). Er lijken ook meer verwarde mensen te zijn.
Er zijn circa 4 mensen die op straat slapen, maar opvang is lastig als deze mensen niet willen
meewerken.
Wel zijn er zorgen over de jongeren die zich rond BBS ophouden, ook al zorgen ze niet voor
directe overlast. Ze snuiven lachgas en capsules blijven achter. Wel rotzooi in prullenbakken. Dit
is in een omgeving van een school geen gewenste situatie, maar zorgen dat groep hier weggaat,
betekent hooguit dat ze zich elders in de wijk gaan ophouden (verplaatsing).
BBS is aan bekijken of ze activiteiten voor deze jongeren kunnen organiseren, vooral voor
jongeren van 16 t/m 19 jaar. Bij de groep jongeren zijn ook volwassenen.
Camerabesluit: Vanaf 1 november kunnen ze vanuit Paleiskwartier worden aangestuurd. Er
komen ook aantal (4) nieuwe camera’s, maar of ze in het donker werken, is onbekend. Politie kan
straks ook zelf beelden downloaden. Camerabesluit is minstens tot 1 november 2020
Politiecijfers:
Diefstallen uit woningen is toegenomen van 7 naar 16, vooral tijdens de zomer. De afgelopen
periode waren er maar 2 meldingen.
Auto-inbraken is wederom gedaald van 48 naar 35
Fietsdiefstallen is toegenomen van 7 naar 15
Bromfietsdiefstal is gestegen van 2 naar 6
Inbraken bij bedrijven is gestegen van 1 naar 3
Heling 5 mensen meer dan vorig jaar gecontroleerd, hierbij is ook gestolen waar aangetroffen.
Bedreiging is gedaald van 15 naar 4
Vernieling auto’s is gedaald van 14 naar 6
Overige vernielingen is ook gedaald van 7 naar 3
Geluidsoverlast is gedaald van 75 naar 31
Verlaten plaats delict is gedaald van 19 naar 8
Bij de toename van woninginbraken wordt opgemerkt dat deze mede is gestegen omdat er in
2016 weinig inbraken waren. Het aantal inbraken komt wel overeen met de jaren van voor 2016.
Bij auto-inbraken wordt opgemerkt dat er een BIN-bericht verspreid is, dat er zogenaamde
spiegelhangers bestaan die men kan aanbrengen. Op hanger staat dat de auto leeg is. Er wordt
betwijfeld of dit effect heeft.
Er wordt opgemerkt dat er meer drugsgebruikers in het straatbeeld zijn. Dit is echter niet zichtbaar
in de cijfers.
De cijfers zijn gebaseerd op meldingen
5. Vergaderdata Boschveldoverleg 2018.
Voorstel: 22 januari, 12 maart, 7 mei, 25 juni, 27 augustus, 8 oktober, 26 november.
Dat betekent ook 7 buurtkranten in plaats van 8.
Tegen dit voorstel is geen bezwaar, waarmee deze datums zijn vastgesteld.
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6. Informatie uit projecten en werkgroepen:
* Terugblik Burendag / buurtfeest 22/23 september.
Deze zijn goed verlopen en er waren behoorlijk wat bezoekers. De gepresenteerde quiz bleek
moeilijk en er zijn maar 2 inzendingen geweest.
* Terugblik Boschveld Boent 6 september en 11 oktober
6 september ging het fout omdat de Afvalstoffendienst vergeten was een kraakwagen te
reserveren, waardoor aangeboden grofvuil veel te laat werd verzameld/ afgevoerd .
* Bouwrijp maken Hart van Boschveld
Ligt op planning, begin start bouw fase 1 is deze maand, de verkoop van fase 2 start
half november. De aanpak van de verkoop is hetzelfde als in fase 1: Bewoners van
Boschveld mogen als 1e hun interesse aangeven op de koopwoningen. Als er meerdere
geïnteresseerden zijn voor een bepaalde woning, wordt er geloot.
Terrein wel ruim afgezet, nog geen overleg daar over gepland. Op 20 september heeft
gemeenteraad een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgegeven voor fase 2 en 3.
Van Wanrooij bereidt aanvraag omgevingsvergunning voor.
* Vlek 21 sloop en bewonersverhuisregeling
Er is een brief verstuurd dat de bewonersverhuisregeling per 2 oktober is ingegaan. 92% van de
bewoners heeft daarmee ingestemd. Ingehuurde kracht van BrabantWonen lijkt bewoners onder
druk te zetten, of het wordt als zodanig ervaren. Eerste verhuizingen vinden al plaats. Tijdelijke
bewoning is geen goede oplossing, omdat mensen zomaar op straat kunnen komen te staan als
de tijdelijke huur wordt opgezegd. Het is al een paar keer voorgekomen dat mensen hun spullen
dan op straat zetten. Lijkt er ook op dat sommige mensen van tijdelijke bewoning een hogere
urgentie krijgen. Volgend overleg hierover is pas 29 november.
* Marconistraat (sloop en renovatie)
2 oorspronkelijk bewoners wonen er nog. Er zijn tijdelijke bewoners uit Zuiderschans (geweest).
Bewoners krijgen deze week brief van BrabantWonen over renovatie van de twee complexen die
blijven staan.
* Groen en Spelen
Hondenuitlaatrenvelden zorgen soms voor problemen. Dit ligt ook aan de hondeneigenaren en
gedragsdeskundigen voor baasjes zou goed zijn.
Er zijn veel negatieve geluiden over het nieuwe veldje. Dat ligt in de hoek Parallelweg / Nelson
Mandela-laan Het ligt aan de rand van de wijk en bovendien in drukke omgeving (fiets,
autoverkeer). Er zijn veel hondenbezitters in de wijk. Ook wordt het veldje als te klein ervaren en
over de inrichting is (te) weinig overleg geweest.
7. Presentatie Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West
Milko van Wegberg van de BWW licht toe: er komen 4 windmolens op de Rietvelden waarvan er 1
geëxploiteerd zal worden door bewoners. Op 5 september is gestart met het werven van leden. Er
zijn 26.000 zogenaamde windaandelen (circa 250 KW). Het kost moeite mensen te overtuigen
over verduurzaming. Vaak is geld een probleem. Mensen met kleine beurzen verbruiken vaker
veel elektriciteit omdat ze ook in minder duurzame woningen wonen. Organisaties zouden hier
meer opties moeten bieden om deze mensen te ondersteunen, zodat de windenergie ook voor
hen bereikbaar wordt. Groene Energie is belastingtechnisch voordeliger.
Winddelen worden verhandelbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing
Ook kunnen winddelen worden terug verkocht . Er wordt dan uitgegaan van de terugverdientijd
van 7 jaar.
8. Rondvraag en sluiting.
Jan Buitink geeft aan dat hij is gevraagd om rol te spelen bij bestuur Copernikkel. Jan is gevraagd
als voorzitter. Het is een coöperatie, leden hebben laatste woord. Bestuur faciliteert.
Yassine Mami (BBS): vraagt naar ervaringen bewoners met BBS. Kees Heemskerk merkt op dat
er een evaluatie moet komen na een half jaar over gemaakte afspraken in april.
Nina Hagoort: merkt op dat 1 maal per week het druk is met parkeren, vooral op dinsdag. Heeft
mede te maken met parkeerplaatsen bij BBS die zijn weggevallen en de werkzaamheden
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hieromtrent (de weg wordt dan soms afgesloten). Info blijft vaag. Is zaak gemeente.
Fulco Havelaar merkt op dat Parkeerbeheer slecht lijkt te reageren op vragen. OBB neemt
contact op met gemeente.
Pierre Don geeft aan dat hij al lang bezig is met verplaatsing van het kunstwerk van Plexiglas aan
de gevel van de oude basisschool. Hij ervaart wel dat mensen het een goed idee vinden, maar
geld wordt er niet door de gemeente beschikbaar gesteld. Er is nu nog geen budget om het te
verwijderen en te herstellen en op nieuwe plek (Hambaken) te installeren. Circa € 6500 nodig.
Fulco Havelaar geeft aan dat hij bij denksessie over de Spoorzone is geweest. Hij vond het
teleurstellend omdat het vooral over verdichting ging en maar weinig over vergroening.
De vergadering wordt gesloten om 21.32 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
20170626
20160626
20170626
20170904
20170904
20170904
20170904
20171016
20171016

Bocht Edisonstraat/ Paardskerkhofweg te smal
nagaan of er een stoep kan komen
Nagaan hoe Zayaz met wijk communiceert
Zoeken bewoners voor beraad BBS
Meedenken inrichting EKP/ Spoorzone
Mail sturen over samenwerking Kindcentrum
en Boschveldtuin
Aanpak overlast rondom Starlight
Plaatsing papiercontainers Veemarktkwartier
Plannen doorspreekavond Hart van Boschveld
Onderzoek draagvlak weekmarkt bij
winkelcentrum
Contact opnemen met parkeerbeheer over
slechte respons

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
OBB
Allen
Allen
Yassine Mami
Riekje Bosch
Umut Köroglu
William Jans
Kathy van Grinsven
OBB

Volglijst
Datum
20070416
20040713

Onderwerp
politiecijfers Boschveldoverleg per kwartaal
Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de
service van het wijkplein; Jaarlijks overzicht
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20151130
20151130
20160229
20150703
20160523

Melden verdachte situaties bij politie
Overleg diverse partijen over overlast in
Boschveld
Toezicht openbare ruimte
Parkeerregeling per deelprogramma
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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Alle bewoners
Riekje Bosch;
doorlopend
Gemeente
Gemeente
Liesbeth van Malsen/
Koen Gijsbrechts
Sonja de Jong 1e
kwartaal 2018
Allen
Allen
Reina Smits
Allen/ Cathrien
Verhoeven
Yassine Mami/ OBB
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