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Verslag Boschveldoverleg d.d. 4 september 2017
Aanwezig:
Bewoners: Fulco Havelaar, Kees Heemskerk (voorzitter), Ties den Engelsen, Ronald van Berkel,
Mieke Haggenburg, Nicole Pakker, Nina Hagoort, Michiel Geurts, Stefan Driessen, Mary Driessen,
Liesbeth van Malsen, Sjef Opstraat, Pieter de Raaf, Lisette van Schijndel, Rob Verschuur, Fieke
Koenraadt, Tatjana Brinkman, Theo Potjes.
Gemeente: Jasper Maas, Riekje Bosch, Sonja de Jong,
Politie: Bas van Boxtel, Roel van de Groes.
Divers: Wim Smeets
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag).
Afvalstoffendienst: Umut Köroglu
Afwezig met kennisgeving:
Bewoners: Marieke Smeets, Bert Smolders, René van den Kerkhof , Klara Kappetijn, Ellie
Jordans, Elsa Reis, Jeannette van Lier, Ruud Berlo, Ben van der Kallen.
1. Opening en mededelingen.
Kees Heemskerk opent de vergadering om 19.37.
Fulco Havelaar is verlaat vanwege vertraging vervoer
2. Goedkeuring verslag 26 juni 2017 en nalopen takenlijst
Pagina 3 Er is geen mail gestuurd door Fatima Zahra Jallal, dat moet nu Yassine Mami doen.
Pagina 5 Naar aanleiding van: Op 7 september van 18.30 tot 19.30 is er een buurttent over
inbraakpreventie nabij Copernicuslaan 188
Pagina 5: Plannen voor bouwen woningen in de algemene ruimte van de Westhoek zijn bij de
gemeente niet bekend. Als hierover vragen zijn, kunnen bewoners Westhoek met Riekje Bosch
contact opnemen.
Actielijst
• Duurzaamheid 4 woonblokken Hart van Boschveld: Er is een functioneel kader waarin is
opgenomen dat 25% nul op de meter worden en er wordt wat gedaan aan de
hemelwaterafvoer. Kan vervallen
• Het team voor het Winkelcentrum wordt versterkt. Blijft staan
• Er zou een besluit worden genomen door college over parkeerdruk. Is nog niet gepubliceerd
vanwege vakantie, dat had al wel gekund en er is daardoor ook nog geen uitvoer. Gaat om
plaatsen borden. Sonja zoekt dit uit. Blijft staan
• Vlek 3 is verantwoordelijkheid van BrabantWonen; die moet eerst besluit nemen. Probleem
zit er in dat er onvoldoende financiële dekking is. Blijft staan
• Voorrangsregeling verkoop Hart van Boschveld is volgens Kees Heemskerk niet toegepast.
Er zou hierna moeten worden gekeken bij verdere verkoop. Blijft staan
• Acacia’s: Er is nog steeds geen antwoord van de gemeente op bezwaar Jan Winter moet dit
doen. Er moeten vervangende bomen komen en dit dient te worden vastgelegd. Blijft staan
• Hondenpoep; onduidelijk is wie dit binnen gemeente moet oppakken, wordt vervolgd.
Jasper geeft aan dat er vaste hondenuitlaatroutes zijn. Er is sinds mei een extra
hondenpoepzuiger. Die kan ingezet worden op hotspots (plekken waar honden niet mogen
worden uitgelaten). Blijft staan
• Bocht Edisonstraat/ Paardskerkhofweg: Er is een tekening en daaruit blijkt dat bocht
inderdaad krap is, maar tegenliggend verkeer kan elkaar passeren. Verbreden zou
betekenen dat er een stuk CPO project moet worden opgeofferd en dat gaat niet vanwege
helofyten filter. Kijken of er nog een stoep kan komen. Zal voorjaar 2018 worden. Blijft
staan.
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Volglijst
• 25 september komt wethouder Kagie cs kijken naar op- afritten rolstoelgebruikers. Ook
kijken naar toekomstige plannen. Blijft staan
Bij parkeervakken Coperniscuslaan 105 is nog geen verlaagde stoep. Er is nog geen
omgevingsplan
3.

Kennismaking Roel van de Groes sinds 1 juni 2017 werkzaam binnen politieteam ‘sHertogenbosch als wijkagent ‘burgerparticipatie’.
Roel van de Groes is wijkagent burgerparticipatie, dit betreft een ondersteunende functie. Doel
is te onderzoeken wat het veiligheidsgevoel van bewoners beïnvloedt en hoe veiligheid kan
worden verbeterd. Betreft projecten die door burgers ondersteund kunnen worden. Er zou een
klankbordgroep (bewoners/ professionals) moeten komen zodat maatwerk kan worden
geleverd. Plannen voor verbetering veiligheid zouden dan samen met professionals moeten
worden uitgewerkt om te kijken wat zij kunnen betekenen. Deze opzet is geheel nieuw, nu nog in
onderzoekende fase. Dit is een lokale uitwerking van het besluit vanuit Den Haag om te komen
tot verbetering burgerparticipatie. Den Bosch lijkt enige gemeente die dit zo aanpakt.
Gaat niet om verbinding zoeken richting radicalisme. Zou er wel aan bij kunnen dragen.
Bas van Boxtel blijft aanspreekpunt voor ‘ongeregeldheden’
Er is ook nog een centrale aansturing. Eventueel ook terugkoppelen naar gemeente als dat hun
zaken betreft (zoals BIN).
Er is een toename van overlast rondom Starlight in de Celsiusstraat, vaak tot diep in de nacht. Er
lijkt ook een aanzienlijke handel in drugs te zijn die zich ook lijkt zich te verspreiden over de
wijk. Wijkagent Bas van Boxtel geeft aan dat er alleen toename is van Celsiusstraat qua
meldingen. Er komt extra inzet van politie op verzoek gemeente. Bas geeft aan dat er door
politie in burger onderzoek is gedaan in Starlight naar illegale praktijken, maar in het café zelf
zijn geen illegale handelingen geconstateerd. De handel en overlast is vooral op straat. De
camera’s zijn van onvoldoende kwaliteit om in donkere uren goede opnames te maken voor
belastend materiaal. Er is wel een groep in zicht. Meldingen van burgers worden wel genoteerd,
maar voor een gebiedsverbod zijn waarnemingen van politie en stadstoezicht nodig. Er wordt
door 's-Gravesandestraat te hard gereden.
Er wordt gevraagd of de eigenaar van Starlight onder druk kan worden gezet om ook toe te zien
op handeling op straat rondom deze horeca gelegenheid. Dat zou alleen kunnen als er een relatie
is tussen klandizie en de mensen op straat. Dit kan nu niet worden aangetoond omdat het vaak
gaat om korte contacten tussen mensen.
Bewoners ervaren een grote mate van onveiligheid en sommige bewoners zijn zelfs bang /
geïntimideerd en kunnen vaak niet slapen. Problemen zijn bijna dagelijks. Er is een gevoel dat er
te weinig alert wordt gereageerd door politie, het lijkt een kat en muis spel.
Mieke Haggenburg oppert of de groep niet kan worden aangesproken en kansen tot
ontwikkeling kunnen krijgen. Bij de groep zitten een aantal jongeren uit de wijk die zogenaamde
drop outs zijn (gestopt met school). Riekje Bosch geeft aan het in het leefbaarheidsoverleg mee
te nemen. Ook kijken of er nieuwe camera’s kunnen komen. Uitlezing is in Nijmegen. Er is sprake
van zekere mate van intimidatie.
Riekje gaat kijken wat er mogelijk is. Urgentie is duidelijk, maar er moet een onderbouwd
verhaal zijn. Laat zoveel mogelijk verschillende bewoners een melding doen. Bas van Boxtel geeft
aan dat er ook mails naar hem gestuurd kunnen worden (zie adres in buurtkrant:
bas.van.boxtel@politie.nl).
Er is ook overlast bij oude basisschool (waar Vlek 3 moet komen) Kees Heemskerk vraagt of het
een optie is om dit gebouw versneld af te breken. Sonja de Jong geeft aan dat deze optie nooit is
bekeken, maar is een onderzoek waard.
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4.

Informatie uit projecten en werkgroepen (na pauze, aantal bewoners/ professionals
vertrokken):

• Voortgang Vlek 3
Voortgang valt tegen. Hangt op plan voor appartementen (sociale bouw). BrabantWonen heeft
nog geen haalbaar plan. Betreft financiën. Is uiteindelijk een politieke beslissing door
regelgeving vanuit Den Haag. BrabantWonen moet onder druk worden gezet door de gemeente.
Tevens dus bekijken of een versnelde sloop mogelijk is.
• Bouwrijp maken Hart van Boschveld
Is gestart. Hekken staan niet zoals afgesproken. Bovendien worden door aannemer stenen uit
het parkeerveld Marconistraat meegenomen; die zou zo zijn afgesproken met project leider
Hamid Azimi. Hij moet problemen bij vertragingen oplossen. Als er wensen zijn vanuit OBB, dan
doorgeven aan Hamid. Er wordt ook gevraag om bouwtekeningen aan te leveren.
Over inrichting van openbare ruimte Hart van Boschveld kunnen wensen van bewoners nog
worden meegenomen. Er zijn zorgen over behoud rails, dit was al afgesproken. Er komt nog een
‘doorspreek’ avond in het najaar.
• Marconistraat ( sloop en renovatie)
Er zijn nog 3 oorspronkelijke bewoners, waarvan er 1 al een woning heeft toegezegd gekregen. 1
wacht op Vlek 3. De lege woningen worden nu tijdelijke bewoond.
• Onderhoud woningen Zayaz.
Er is ontevredenheid bij bewoners over het onderhoudsplan in de 91 woningen en ook zijn
bewoners niet tevreden over de proefwoning in de van Musschenbroekstraat.
• Groen en Spelen
Bomenbeleidsplan wordt morgen (5 september) besproken in raadscommissie en over 2 weken
in raad. Werkgroep wil inspreken, want er zijn zorgen.
Inrichting buitenruimte CPO, dreigt half jaar vertraagd te worden door vertraging bouw.
Wijkinventarisatie bomen en hagen ; binnenkort een inboetronde door wijk.
Groene Hart, zal worden bekeken qua inrichting openbare ruimte.
• Burendag/ buurtfeest
22/23 september landelijk weekend. 22 september een klusmiddag in de Boschveldtuin
23 groot buurtfeest, bij winkelcentrum(opening tweede winkel Copernikkel), met quiz
• Boschveld Boent 6 september en 11 oktober
Is op 6 september (in WgW stond 9 september).
5. Plek Ondergrondse papiercontainers Veemarktkwartier.
Veemarktkwartier. Umut Köroglu licht dit toe. Een geschikte locatie blijkt lastig vanwege ligging
kabels/ aanwezigheid bomen.
Er is een optie bij ingang EKP terrein. Voor een tweede locatie zouden kabels verlegd moeten
worden. Tot die tijd kan papier via losse containers / dozen aangeboden worden. Klacht is dat
opening containers te klein zijn omdat aangeboden dozen te groot zijn. Bewoners moeten dozen
zelf verkleinen.
Fahrenheitstraat/ Celsiusstraat worden nog oude containers aangeboden die niet worden
opgehaald. Umut zal dit nagaan.
6. Vergaderdata Boschveldoverleg 2018
Er is geen voorstel aanwezig zodat dit punt niet kan worden besproken.
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7. Rondvraag en sluiting.
Nicole Pakker: aanstaande vrijdag is er een vegetarische barbecue. Wel vooraf opgeven tot
donderdag
Nina Hagoort: boompje in schaal van Musschenbroekstraat moet water krijgen.
Liesbeth van Malsen: Kunnen er geen camera’s bij containers. Moet in plan illegale stort.
Liesbeth van Malsen: Zorgen over zorgteams. Er zijn veel wisselingen en onderbezetting. (zie
ook BD)
Liesbeth van Malsen: Geeft aan dat er aantal oudere mensen zijn die een tijdelijke woning
zoeken. In flat Copernicustraat zijn diverse woningen leeg, betreft sloopwoningen. Andere
woningen staan leeg als wisselwoning bij sloop, maar veel vertraging bij diverse projecten.
Fulco Havelaar: Er zijn ook dronken mensen bij Starlight. Is dit niet een verantwoordelijkheid
van de barman?
Fulco Havelaar: Artikel in BD: positie criminaliteit in Spoorzone, betreft ook Boschveld.
Wim Smeets: Nationale ombudsman is woensdag in de wijk.
8. Sluiting
De vergadering wordt om 21.33 uur gesloten.
Actielijst
Datum
20150703
20151130
20160627
20170517
20160523

Onderwerp

Afspraak

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

Divers/ school
Bewoners/ gemeente
Kathy van Grinsven

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
20170904
20170626
20160626
20170626
20170904
20170904
20170904
20170904

Bocht Edisonstraat/ Paardskerkhofweg te smal;
nagaan of er 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

Verslag Boschveldoverleg d.d. 4 september 2017

Angelique Breukel/ Sonja
de Jong / Werkgroep
stedenbouw.
Gemeente
Sonja de Jong
Jasper Maas/ Jan Winter
Nicole Pakker / Hennie
Kerssens
Koen Gijsbrechts
OBB
Allen
Allen
Yassine Mami
Riekje Bosch
Umut Köroglu
William Jans
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Volglijst
Datum
20070416
20040713

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

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

20160627
20161017
20170403
20170515
20170515

Sloop/ nieuwbouw Vlek 21; verhuisregeling
Voortgang aanpak Sociale visie
Activiteiten voor ouderen
Buurtmonitor objectiever en representatiever
Aanpak crowd support/ control, verkeer en
geluid bij evenementen Brabanthallen
Vormen klankbordgroep veiligheid

20170904
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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 1e kwartaal
2017
BrabantWonen
Allen
Allen
Reina Smits
Allen/ Cathrien
Verhoeven
Roel van de Groes
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