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Verslag Boschveldoverleg 21 januari 2019
Aanwezig:
Bewoners: Fulco Havelaar (voorzitter), Mieke Haggenburg, Johannes Lijzen, Rob Verschuur, Ben
van der Kallen, Stefan Driessen, Mary Driessen, Liesbeth van Malsen, Bert Smolders, Pierre Don,
Corrie van Rijthoven, Rene Vonk (raadslid), Lucas Stevens, Carolien Havranek, Ellie Jordans,
Marien de Bakker, Laurens Jansen, Nina Hagoort, Lonneke Munnichs, Nicole Pakker
Farent: Wim Smeets
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag).
Buurtman/Buurtvrouw: Shivana Eduards.
Gemeente: Jasper Maas (Openbare Ruimte), Riekje Bosch (Wijkmanager), Carrie van Schaayk,
Sonja de Jong, Hamid Azimi
Politie: Bas van Boxtel (Wijkagent), Matthijs Hermans
Afwezig met kennisgeving (zover bekend):
Bewoners: Ron van Berkel, Ruud van Berlo, Theo en Saskia Prins, Ties van Engelen
Noot: Dit verslag moet nog worden goedgekeurd. Eventuele wijzigingen/ aanvullingen
worden vermeld in het verslag waarin onderstaand verslag wordt goedgekeurd.
1. Opening en mededelingen
Fulco Havelaar opent de vergadering om 19.35 uur. Hij geeft aan blij te zijn met grote opkomst.
Wim van Deurzen, actief bij onder andere Copernikkel en Buurtkrant, is vrij plotseling aan een
hartstilstand overleden. Ter nagedachtenis wordt er een minuut stilte gehouden.
2. Goedkeuring verslag 26 november jl. en langslopen takenlijst
Pagina 2: Wat betreft groepen jongeren die overlast geven: er zijn 2 groepen bij CPO, de jongste
groep kan worden aangesproken
N.a.v. pagina 3: Naast de plusgelden is er ook nog 14.000 euro beschikbaar vanuit wijk- buurt- en
dorpsbudget
Actielijst;
Winkelcentrum, nog geen update over grootschalige aanpak. Wel wordt het Van Coehoornplein
aangepakt. Ook de portieken aan de achterzijde worden aangepakt door VvE’s . Er is een
vergunning aangevraagd voor opslag van materiaal in een garagebox op het van Coehoornplein.
Jasper Maas: er is schouw geweest, men was redelijk tevreden; de omgeving was redelijk
schoon, al blijft dit natuurlijk altijd een moment opname.
Er zijn ook twee sinkholes bij een van de winkels, dit is een zaak van de VVE.
De vragen over de kap van de Acacia’s bij Parallelweg zijn nog steeds niet beantwoord door de
gemeente. Dit duurt nu al veel te lang.
Communicatie vlek 21: Het actiepunt is niet helemaal zoals het er staat. Het gaat om tijdelijke
bewoning en dan ook nog om bewoners die via instellingen gehuisvest worden. In feite is de
verhuur op te delen in verhuur via de woonservice, verhuur via leegstandsbeheer en verhuur
aan mensen met een rugzakje. Bij dit laatste valt te denken aan ex-gedetineerden die via de
gemeente worden begeleid. Als er zaken die niet goed gaan, dit melden aan BrabantWonen.
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3. Start uitvoering Groene Hart van Boschveld
Binnenkort start de eerste fase van de aanleg van het park dat het groene hart van Boschveld moet
worden. Toegelicht wordt wat er de komende maanden gedaan gaat worden en hoe die inrichting
er uiteindelijk uit gaat zien. Er is ruimte voor vragen en opmerkingen over de uitvoering.
Toelichting wordt verzorgd door Hamid Azimi (gemeente) die de uitvoering begeleid; Sonja de Jong
(projectleider gemeente) is ook aanwezig voor vragen.
Sonja de Jong licht toe: Er was een initieel inrichtingsplan waarbij de input uit 2 inloopsessies is
verwerkt. Niet alle punten waren volgens de gemeente realiseerbaar. Een ontwerp kan nog
vrijblijvend zijn, maar bij aanbesteding moet er een technische tekening zijn. Vaak zijn er ook
meerdere aannemers, bijvoorbeeld voor de bestrating en voor het groen. Hamid Azimi is
verantwoordelijk voor de uitvoer van het plan, niet voor het ontwerp.
Volgens Sonja de Jong is circa 90% van de opmerkingen uit de sessies verwerkt, maar lijstje
moet nog worden afgewerkt omdat er nu sprake is van een gedeelte van de aanleg van het park.
Technische tekeningen zijn voor bewoners zeer moeilijk leesbaar en daarmee kunnen ze deze
ook niet goed beoordelen of hun wensen zijn verwerkt. Over de gemaakte opmerkingen over het
ontwerp is volgens de betrokken bewoners door de gemeente tot nu toe is er geen
terugkoppeling geweest, ondanks herhaalde verzoeken mondeling en per mail. Dus vreemd dat
men binnenkort wil beginnen met de uitvoering eerste fase. Als voorbeeld wordt genoemd dat
het hek langs de schuurtjes van BrabantWonen, waar het nu een rommeltjes is, lijkt te blijven.
Sonja geeft aan dat dit het hek van BrabantWonen is en de gemeente dit niet kan betrekken bij
het plan van het park. Ze biedt wel aan om te gaan praten met BrabantWonen om te bekijken of
hiervoor een oplossing mogelijk is.
Een bewoner vraagt hoe het totale plan eruit komt te zien. Sonja geeft aan dat er een plan is met
meerdere fasen. Fase 1 wordt in februari en maart uitgevoerd. Dat is een plan op hoofdlijnen. Er
is een laan van bomen en deel van spoor komt terug. Groen moet ook waterberging vormen. Er
komt daarvoor een kleine verlaging op meerdere plaatsen in het park. Geen bankjes, maar
zwerfkeien waar men op kan zitten. Er komt een hondenuitlaatroute aan Oude Vlijmenseweg.
Ruimte is echter beperkt.
Hamid Azimi licht toe: Er is ontwerp opgesteld op basis van het wijkontwerp. Het gaat nu om het
eerste deel van Fase 1. De boom ter nagedachtenis van Kees Heemskerk komt nu ook in deze
eerste fase. Met William Jans is afspraak gemaakt om laatste plan voor te leggen aan werkgroep
Groen en Spelen. Hamid geeft aan dat hij niet weet of dit ook is gebeurd.
De werkgroep Groen en Spelen geeft aan dat het laatste plan niet is voorgelegd. Bovendien zou
ze ook willen weten waarom bepaalde wensen juist niet (kunnen) worden uitgevoerd.
Hamid geeft aan dat de inrichting gefaseerd wordt aangelegd, om bewoners van Fase 1 niet in de
modder te laten zitten.
Nicole Pakker heeft de indruk dat veel punten (nog) niet zijn verwerkt, mogelijk omdat die in
een latere Fase komen. Het zou fijn zijn als dit inzichtelijk gemaakt kan worden.
Hamid: eigenlijk zou er deze week met verharding begonnen worden, maar is door weer
vertraagd. In weken 12 tot en met 15 zou groen worden gedaan, alleen blok 1.
Werkgroep Groen en Spelen wil nog voor aanbesteding overleg, maar Hamid geeft aan dat dit
niet meer kan. Een bewoner constateert dat er blijkbaar een probleem is in de communicatie.
Johannes Lijzen: kan er nog communicatie komen tussen William Jans en werkgroep Groen en
Spelen? Dit moet dan wel op zeer korte termijn. Hamid Azimi is uitvoerder, William Jans is
ontwerper. Afgesproken wordt dat dit overleg er komt om over de vragen en ontbrekende
onderdelen te spreken.
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4. Voortgang aanpak Jeugd in West
Carry van Schaayk (Gemeente) zal en toelichting geven op de aanpak van de jeugdoverlast in West.
Er is sprake van overlast en ondermijning door de jeugd. De toelichting gaat alleen over de
overlast, maar dan wel wat betreft heel West. Er is meer ongewenst gedrag van jongens in West
t.o.v. andere wijken in de stad. Een aanpak van alleen straffen werkt niet. Er moet ook preventief
gewerkt worden. Dit wordt gedaan op individuele basis om zo te voorkomen dat een jongere
zich in een groep aansluit. Er lijkt een verschuiving van de overlast van Kruiskamp naar
Boschveld.
Er wordt in Boschveld nu gekeken naar de vervanging van de camera’s, want deze zijn oud. Het
worden er zeker niet meer, maar mogelijk wel op andere plekken. De groep van jongeren die nu
in beeld zijn betreft circa 40 jongens (17 tot 24 jaar), niet alleen uit Boschveld.
Geef plekken waar overlast is door, zodat er een beeld gevormd kan worden van het probleem
met jongeren.
Liesbeth van Malsen geeft aan dat het lijkt of er tijdens schoolvakanties minder overlast is omdat
er ook jongeren vanaf school komen, die overlast veroorzaken.
Geef verdachte zaken door, melden kan naar wijkagent Bas van Boxtel (zie Buurtkrant); dit kan
ook per mail. Ook in beeld brengen als overlast door inzet minder wordt.
Het OBB heeft al suggesties over camera’s en die worden meegenomen. Volgende week is er een
overleg met de burgemeester (Na de vergadering bleek dit overleg is uitgesteld doordat
burgemeester tijdelijk niet beschikbaar was).
5. Cijfers Wijkplein en Meldpunt openbare ruimte
De cijfers van het gebruik van het Wijkplein in 2018 worden toegelicht door Wim Smeets (Farent,
voorheen Divers). Ook de cijfers van het Meldpunt worden toegelicht door Jasper Maas (gemeente).
De cijfers van het Wijkplein en van het meldpunt voor Boschveld zijn bijgevoegd (zie twee bijlagen).
Wim Smeets licht toe: in 2018 waren er 488 unieke cliënten bij het Wijkplein. Bij 345 zijn de
aangemelde trajecten afgesloten, maar bij 143 cliënten staan er nog 1 of meerdere trajecten
open. Dit lijkt een fout, want waarschijnlijk zijn een flink aantal trajecten wel afgesloten, maar
dit is niet geboekt in het systeem; dat zou een verbetering behoeven.
Het aantal cliënten ligt hoger dan in 2017. Omdat 1 cliënt meerdere trajecten in kan gaan
vanwege diverse onderwerpen, ligt het totaal aantal trajecten in 2018 hoger en bedroeg 1577.
De trajecten worden ingedeeld per onderwerp. Zaken met betrekking tot financiën, zoals
belasting, bijstand, verzekeringen of betalingsregelingen vormen wel de hoofdmoot. Er zijn ook
veel contacten met Weenergroep. Mensen worden daar vaak opgeroepen, maar kunnen dat niet
volgen en komen dan bij Wijkplein. Mensen worden ook regelmatig slachtoffer van colportage
en komen daardoor in financiële problemen. Het CJI (Centraal Justitieel Incassobureau) blijkt
moeilijk bereikbaar voor het treffen van betalingsregelingen. Daardoor lopen boetes vaak snel
op, waardoor mensen nog meer in de problemen komen.
Er zijn momenteel geen wachtlijsten, maar nieuwe vrijwilligers zijn welkom.
De cijfers van het meldpunt Openbare ruimte worden toegelicht door Jasper Maas. Het aantal
manieren waarop melding kan worden gedaan is toegenomen. Het kan niet alleen telefonisch,
maar ook via de buitenbeter app, website, mail en zelfs nog fax. Meldingen buiten de
kantooruren worden uitgelezen door het zogenaamde calamiteiten team, die indien nodig ook
snel ingrijpen, bijvoorbeeld als er een olielek of iets dergelijks is.
Het totaal aantal meldingen (1190) is afgenomen t.o.v. 2017 (1633). In 2017 werden er veel
meldingen nog gedaan door Kees Heemskerk, maar door zijn overlijden zijn dat er nu mogelijk
minder. Illegale stort (547 meldingen) staat nog steeds op eerste plaats, gevolgd door vervuiling
zoals zwerfafval. Spullen die in de openbare ruimte geplaatst worden, worden alleen na een
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melding opgeruimd. Het kan ook zijn dat er eerst naar herkomst van de spullen gekeken wordt.
Steeds vaker worden hierdoor boetes opgelegd.
Dit jaar was de schade door vuurwerk beperkt. Vooraf is er een schouw geweest en waren er al
preventief een aantal maatregelen genomen. Daarnaast is er elke 2 jaar een buurtschouw,
waarbij alle zaken in de openbare ruimte bekeken worden.
In de lijst staat ook een categorie overig. Hieronder valt bijvoorbeeld geluidsoverlast in
openbare ruimte.
Tot nu toe werd de aanpak van de openbare ruimte gedaan op basis van een planning. In
komende jaren zal er meer gewerkt worden op basis van beeld. Er wordt dan visueel gekeken
wat er aangepakt moet worden.
Jasper Maas geeft aan vanaf april wijkregisseur te worden. Momenteel is hij zijn huidige functie
aan het combineren met zijn toekomstige functie, waardoor hij nu heel druk heeft en daardoor
niet alle zaken direct opgepakt kunnen worden, Hij betreurt dat.
De aanwezige bewoners geven aan tevreden te zijn over de afhandeling van de meldingen inzake
openbare ruimte.
6. Mededelingen werkgroepen
* Groen en Spelen: stand van zaken activiteiten
De communicatie met de gemeente loopt regelmatig erg moeizaam. Het duurt vaak lang voordat
er op vragen/ verzoeken wordt gereageerd.
Er zijn veel nieuwe bomen en struiken gepland op basis van de ronde die door de wijk is
gemaakt.
Wel nog problemen met aannemers die groen beschadigen.
* Schoon, heel & veilig
Geen melding
* Winkelcentrum.
Zie bespreking actielijst agendapunt 2
7. Rondvraag en sluiting.
Johannes Lijzen: De gemeente ’s-Hertogenbosch wil (samen met de veiligheidsregio) gaan
communiceren over de risico’s op het spoor. Er is een casus ontwikkeld die men wil testen
daarvoor wordt een vrijwilliger gezocht die binnen 200 meter van het spoor woont. Deze
persoon kan zich melden bij hem.
Sonja de Jong: er is potje om in zuidwesthoek (Stationskwartier) gescheiden afvalwater aan te
pakken. Kan ook gebruikt worden voor openbare ruimte.
Sonja de Jong: De sloop van de Marconiflat zal voor de zomer plaatsvinden (BrabantWonen)
Sonja de Jong: Het ontwerpbestemmingsplan Vlek 3 (voormalige basisschool) ligt ter visie tot
einde van de maand. Kappen van bomen valt daar niet onder.
Sonja de Jong: Het college van B&W moet komende zomer een besluit nemen over het EKP op
basis van drie uitwerkingen. Het gaat daarbij om de aanbesteding van de ontwikkeling daar.
(Post vergadering: er zijn drie mogelijke aannemers geselecteerd. Deze zullen zich op 12
februari om 19.00 presenteren. Het gaat om de ontwikkeling van EKP-Noord)
Jasper Maas: De Koestraat zal pas in 2021/ 2022 worden aangepakt. In overleg met de bewoners
zullen de speeltoestellen wel eerder worden aangepakt.
Jasper Maas: Er zijn veel projecten en wil hierover beter communiceren. Hij geeft aan wat er
momenteel zijn aandacht heeft:
- De Van Mussenbroekstraat wil vergroenen. De gemeente wil daaraan meewerken.
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- Het de bedoeling om nog deze maand de afvalbakken te herplaatsen. Vooral op route naar
Brabanthallen. Dus niet meer, maar anders plaatsen.
- Overleg Boschveldtuin; realiseren geleide tegels in de wijk na een soort schouw met blinden.
Hij wil ook strakker sturen op reactietijd van collega’s
Mary Driessen: De communicatie met Brabanthallen verloopt goed, maar met congrescentrum
1931 juist heel moeizaam.
Laurens Jansen: Hoe zit het met supermarkt
Antwoord: Die komt er niet.
Lucas Stevens: Zijn er ontwikkelingen voor extra brug over spoor?
Sonja de Jong antwoordt: Hiervoor moet Prorail/ NS meewerken, maar die zijn huiverig.
Gemeente is echter wel positief. Advies is om het project Spoorzone te volgen.
Nicole Pakker: In de Boschveldtuin is er op 15 februari een winterfeest van 15.00 tot 17.00 uur.
Let op posters en meldingen op internet.
8. Sluiting
Voorzitter Fulco Havelaar sluit de vergadering om 21.43 uur en nodigt iedereen uit voor een
nieuwjaarsborrel.
Actielijst
Datum
20160627
20170517
20160523
20170515
20180312
20180625
20180827
20181008
20181125
20181125
20181125
20190121
20190121

Onderwerp
Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
vergunningen
Mogelijke parkeerdruk als gevolg
plannen Grasso en gebruik EKP door
kunstacademie
Nagaan wat beantwoording is inzake acacia’s
Parallelweg
Herinneringsinitiatief voor Kees Heemskerk

Afspraak
Kathy van Grinsven
Angelique Breukel/ Sonja
de Jong/ Werkgroep
stedenbouw.
Jasper Maas/ Jan Winter
Pierre don/ Mieke
Haggenburg/ Miesjel van Gerwen
OBB

Kijken of voorrangsregeling voor bewoners
juist wordt toegepast in fase 2 verkoop
Kijken of er een aanpak geluidsoverlast
Gemeente/ Yassine Mami
koelinstallatie BBS mogelijk is
Vragen aan BAG om jaarverslag van wijkgelden OBB en gemeente
te schrijven voor buurtkrant begin 2019
Nagaan of responstijd bij gemeente na
Riekje Bosch/ Elly Hombergh/
meldingen problemen oplossen korter kan
Buurtvrouwen
maken
Bekijken of er een beter inzicht kan komen van Mieke Haggenburg/ Wim Smeets/
wie (tijdelijk) in Vlek 21 huurt.
Riekje Bosch
Evalueren en verbeteren Boschveld Boent
Mieke Haggenburg/ Jasper Maas/
Umut Köroglu
Gesprek aangaan met BrabantWonen over hek Sonja de Jong
Park Hart van Boschveld
Zorgen voor reactie op opmerkingen
Sonja de Jong
Werkgroep Groen en spelen op schetsplan
Hart van Boschveld
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Volglijst
Datum
Onderwerp
20070416 Politiecijfers Boschveldoverleg per kwartaal
20040713 Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de
service van het wijkplein; Jaarlijks overzicht
20151130 Melden verdachte situaties bij politie
20151130 Overleg diverse partijen over overlast
in Boschveld
20160229 Toezicht openbare ruimte
20150703 Parkeerregeling per deelprogramma
20160523 Op- en afritten stoepen voor
rolstoelgebruikers
20160627 Bestemmingsplan Vlek 3
20180625
20161017 Voortgang aanpak Sociale visie
20170403 Activiteiten voor ouderen
20170515 Aanpak crowd support/ control, verkeer en
geluid bij evenementen Brabanthallen
20171016 2 maal per jaar gebruik BBS evalueren
20180827 Volgen ontwikkeling EKP
20181125 Onderzoek geluidsoverlast klimaatinstallatie
BBS
20190121 Verbeteren registratie trajecten bij Wijkplein,
vooral het afboeken in systeem
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Afspraak
Bas van Boxtel
Divers/ gemeentelijk Meldpunt
Schoon, Heel en Veilig
Alle bewoners
Riekje Bosch; doorlopend
Gemeente
Gemeente
Liesbeth van Malsen/ Koen
Gijsbrechts
Sonja de Jong 1ekwartaal 2019
Allen
Allen
Allen/ Peter Tolsma
Yassine Mami/OBB
Sonja de Jong
Gemeente/ Bart Oosterveld
Wim Smeets
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