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Verslag	Boschveldoverleg	26	november	2018		
	
Aanwezig:				
Bewoners:	Fulco	Havelaar	(voorzitter),	Mieke	Haggenburg,	Johannes	Lijzen,	Rob	Verschuur,	Ben	van	der	
Kallen,	Ruud	Berlo,	Stefan	Driessen,	Mary	Driessen,	Liesbeth	van	Malsen,	Bert	Smolders,	Ties	den	
Engelsen,	Bart	Oosterveld,	Joanda	van	Geffen,	Pierre	Don,	Ronald	van	Berkel,		
Divers:	Wim	Smeets,		
Buurtkrant:	Alfred	Heeroma	(verslag).		
Buurtman/Buurtvrouw:	Shivana	Eduards.		
Gemeente:	Umut	Köroglu	(Afvalstoffendienst),	Jasper	Maas	(Openbare	Ruimte),	Riekje	Bosch	
(Wijkmanager),	Yassine	Mami	(BBS)	
Politie:	Bas	van	Boxtel	(Wijkagent)	
Copernikkel:	Wieke	Wijnen	
		
Afwezig	met	kennisgeving	(zover	bekend):		
Bewoners:	Lonneke	Munnichs,	Nicole	Pakker,	Nina	Hagoort,	Ellie	Jordans,	Marieke	Smeets,	Lisette	van	
Schijndel	Theo	Prins,	Saskia	Prins	
Gemeente:	Sonja	de	Jong	
Divers:	Michel	Lensen	
	
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 19.33 uur.  
De vergaderdata voor 2019 zijn: 21 januari, 18 maart, 20 mei, 1 juli, 26 augustus, 7 oktober en 25 
november; telkens om 1930 uur in de BBS 
 
2. Goedkeuring verslag 8 oktober jl. en langslopen takenlijst  
Bas van Boxtel was er niet en Pierre Don was er juist wel. 
 
Volglijst/ actielijst is vorige keer doorgenomen en wordt nu niet besproken.  
 
Met de vermelde wijziging wordt het verslag goed gekeurd.  
 
3. Voortgang sociale visie Boschveld.   
Elly van den Hombergh van de gemeente geeft een toelichting op de nieuwe Sociale Visie 
voor Boschveld (met inbreng van Riekje Bosch en Wim Smeets). Van bewoners horen de gemeente en 
Divers graag wat ze terugzien van de inzet in de wijk   
  
Riekje introduceert. Minimaal 1 keer per jaar wordt de sociale visie besproken. Het gaat om de 
voortgang van activiteiten. Op basis van de resultaten wordt dan met een kleuren indicatie aangegeven 
wat de status is. Ze wil graag weten wat men vindt van de inzet. Ze vraagt om tips te geven waar het 
gaat om de aanpak van de benoemde zaken.  
 
Elly van Hombergh geeft aan dat er 6 hoofdthema’s zijn; in een aantal gevallen met onderverdeling. 
Aan de hand van een Powerpoint wordt gepresenteerd was de stand van zaken zijn. De gehele 
presentatie is separaat beschikbaar (op www.boschveldbeweegt.nl; documenten). Hieronder de 
opmerkingen naar aanleiding van de presentatie.  
 
Sociaal en Veilig  
Armoede: Bewoners hebben weinig kennis van regelingen. Professionals zijn onvoldoende in staat de 
bewoners hierin verder te helpen. Bij de gemeente is er een lange wachttijd voor de respons. De 
Buurtvrouwen zullen met Riekje Bosch en Elly Hombergh bekijken of hierin verbetering gebracht kan 
worden.   
Copernikkel: Er wordt niet alleen gewerkt aan bestrijden armoede, maar begeleiden mensen naar 
betaald werk.    
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Als actie staat onder andere Project Doe mee: wil ook ouders betrekken (via de kinderen). School doet 
hier aan mee.  
  
Ouderen, zorgvraag en eenzaamheid  
Er zijn in de wijk diverse activiteiten waar men elkaar kan vinden om zo eenzaamheid tegen te gaan. 
Dit gaat op zich goed en zou codering groen moeten hebben in plaats van oranje. 
  
Politiecijfers  
Diefstallen nemen af, maar geweld en overlast neemt toe. Wijkagent Bas van Boxtel verwacht met 
nieuwe deel van de wijk in het Hart van Boschveld meer overlast (verkeer). Verwarde personen geven 
niet meer overlast, blijft gelijk.  
Geluidsoverlast is verdubbeld. Hangt wel af hoe het in politiesysteem wordt gezet, er zijn diverse 
vormen van deze overlast.  
Overlast jeugd neemt ook fors toe.   
Overlast bij CPO is sinds vorige vergadering afgenomen. De jongeren kun je best zelf aanspreken  
Riekje Bosch geeft aan dat camera’s bij het winkelcentrum binnenkort vernieuwd worden vanwege 
ouderdom. Vooral bij winkelcentrum alle hoeken in beeld brengen, er zijn nu dode hoeken. De 
mogelijkheid wordt bekeken om het gebied uit te breiden, maar niet iedereen is daar meteen 
voorstander van.  
  
Jeugd  
Er zijn diverse projecten. Er is politie-inzet op hotspots, maar deze verschuiven wel telkens. Er is nog 
een verbetering mogelijk. 
  
Samen Wonen  
Illegale stort is nog steeds groot probleem. Containers worden opgefleurd bij Marconistraat en 
Lorentzplein.   
Door plaatsen extra bak in Veemarktkwartier is illegale stort afgenomen. Suggestie is om duidelijkere 
borden/ stickers te plaatsen dat illegaal plaatsen van afval geld kost. Het is duidelijk dat dit onderwerp 
nog steeds veel aandacht behoeft.  
  
Participatie bij renovatie en nieuwbouw  
Er zijn 41 woningen in Vlek 21 tijdelijk verhuurd voor een periode van langer dan 1 jaar. 
Corporatie zou met Divers/ gemeente beter moeten communiceren over mensen met een probleem die 
er komen te wonen.  
Er is nu gebrek aan communicatie. Er is onduidelijkheid over hoeveel mensen met problemen er zijn. 
Er is sprake van verschillende woonvormen. Mieke Haggenburg, Wim Smeets en Riekje Bosch zullen 
dit bespreken.  
  
Samen leven  
Gaat goed  
  
Kinderen en jongeren  
Veel van vermelde activiteiten hebben positief effect (zoals Boksfit, Kup Up activiteiten en 
huiswerkbegeleiding). Mag groen worden  
  
Ouder betrokkenheid  
Er is een zomerfeest (Boschveld Actief) en ouderkamer (zal wel nieuw leven ingeblazen moet worden, 
want huidige groep is afgesplitst).   
Plein Actief wordt voortgezet. Wel wordt een poging gedaan om meer ouders te betrekken  
  
Taalachterstand  
Er is geen taalles bij fietswerkplaats, maar wel in winkel van Copernikkel. Gaat verder goed.   
Er zijn voldoende taalvrijwilligers  
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Copernikkel  
Er zijn veel activiteiten en het loopt goed. Boodschappendienst is onderdeel Wijkplein. 
Er wordt verbinding gelegd tussen Copernikkel met datacenter en BAC  
  
Over een jaar weer een evaluatie.  
  
Pauze  
  
4. BBS activiteiten en besteding plusgelden 2018 en planning 2019   
De BBS Boschveld organiseert als buurthuis activiteiten en geeft ruimte aan het organiseren van 
activiteiten door bewoners. Yassine Mami geeft een toelichting op de activiteiten die met de 
zogenaamde plusgelden in 2018 zijn georganiseerd en wat er op de rol staat voor 2019. Deelnemers 
van het Boschveldoverleg kunnen hun reactie hierop geven en meedenken over hoe activiteiten nog 
meer tot een succes zijn te maken.  
  
Yassine Mami legt uit dat er activiteiten zijn die door de BBS zelf worden georganiseerd en 
activiteiten van derden die de BBS faciliteert.  
Klup Up is een verzameling van activiteiten die door de school worden geïnitieerd. 2 keer per jaar 
wordt een nieuw programma voor kinderen van 4 tot 14 opgesteld.   
Er is ook Klup Plus voor volwassenen en er zijn veel verschillende activiteiten ook in voor- en najaar.  
Er is een Beraad die beslist welke activiteiten worden ondersteund vanuit de zogenaamde Plusgelden. 
Vraag is waarom veel activiteiten overdag zijn. Dat heeft te maken met vrijwilligers die het 
organiseren, die zijn voornamelijk overdag beschikbaar.   
Mensen kunnen proeven aan de activiteiten, succesvolle activiteiten worden structureel, eventueel met 
contributie door de deelnemers.  
  
Activiteiten uit wijk kunnen bij de BBS georganiseerd worden, zoals Boschveld Actief en Carnaval. 
De BBS faciliteert deze activiteiten dus allen maar. De activiteiten zijn gericht op verbinding. ‘Het 
begint bij mij’ is nieuwe activiteit gegeven door Shivana Eduards en is gericht op hoe je met kinderen 
kan omgaan. Het gaat om zelfreflectie en verschillende mensen nemen er aan deel (op dit moment 7).   
Er is ook samenwerking tussen de BBS met Copernikkel omdat sommige activiteiten wel door de BBS 
worden ondersteunt, maar niet in de BBS plaatsvinden.    
 
Als bewoners een idee hebben, moeten ze naar één van de partners (organisaties die actief zijn in de 
wijk zoals Divers, gemeente) stappen. Als een idee goed is, kan vanuit Plusgelden een financiële 
bijdrage worden aangevraagd. Dit kan ook voor inhuur professionals. Er is € 19.000 per jaar 
beschikbaar.   
Er mag geen verdienmodel achter de activiteit achter zitten. Bij voorkeur moeten de activiteiten bij de 
BBS plaatsvinden, maar andere locatie mag ook. Er is een BBS beraad, die beoordeelt de aanvragen.  
Succesvolle activiteiten zijn de bootcamp en Boksveld. Aandeel deelnemers varieert, hangt ook af van 
weer of vakantie.  
 
De BBS (gebouw) kan gebruikt worden door diverse mensen. Activiteiten gericht op bewoners betalen 
niets. Activiteiten van organisaties uit wijk kunnen voor 50% van normale huur ruimtes huren. 
Voorbeeld van deze semi-commerciële activiteiten is Resto van Harte. Daarnaast zijn er ook 
activiteiten die een commercieel tarief betalen, zoals balletschool (commercieel; maakt in totaal 5% 
van de totale verhuur). De BBS is faciliterend.   
Ruimtes gebruikers van de BBS zoals Divers, School en BSO worden niet verhuurd.   
 
Johannes Lijzen merkt op dat er wellicht meer bekendheid moet worden gegeven aan deze activiteiten 
en mogelijkheden, mogelijk via Wijkgericht.   
Mary Driessen merkt op dat Veemarktkwartier vaak wordt vergeten bij verschaffen informatie.  
Er wordt geantwoord dat de activiteiten op de site van de school staan. Er wordt opgemerkt dat 
mensen die wellicht niet kunnen vinden.   
Verder wordt opgemerkt dat communicatie in meerdere talen leidt tot een breder bereik kan leiden.  
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Koor is bij Copernikkel op woensdagavond en op 19 december is er een kerstconcert. Janneke 
begeleidt dit. 
  
5 . Mededelingen werkgroepen   
* Groen en Spelen: stand van zaken activiteiten  
Jasper Maas: er is lange actielijst. Er is een inboetronde geweest. Dat gaat om nieuwe planten/ bomen 
zetten tot en met maart.    
Er komt andere aanpak groen, hiervoor is er een nieuwe aannemer ingeschakeld. Deze gaat meer op 
zicht werken, dus kijken waar wat nodig is. Er komt groenvoorziening op een zogenaamd B-niveau. 
Dit betreft wel groen in de openbare ruimte, want er is ook groen dat valt onder corporaties.  
Er wordt ook gewerkt aan speeltoestellen, onder andere Veemarktkwartier.  
Er is een ronde met een bewoner geweest om te kijken waar extra afvalbakken moeten komen. Door 
ziekte is dit blijven liggen, maar wordt nu opgepakt.   
  
* Schoon, heel & veilig 
Terugmelding Boschveld Boent/Proper Jetje op woensdag 31 oktober.  
Boschveld Boent niet geheel goed verlopen. Er zijn veel kilo’s afval opgehaald, maar er waren te 
weinig opladers. Er is ook melding gemaakt dat er met glas gegooid is naar mensen die afval 
ophaalden. Communicatie tussen organisatie en de afvalstoffendienst moet beter. Er zijn ook 
chauffeurs uitgescholden, wat wel triest is, want actie is voor bewoners. Er moet goede evaluatie 
komen, dit zal in het leefbaarheidsteam worden opgepakt.    
Bewoners bij vergadering spreken lof uit over inzet van de Afvalstoffendienst. Kijken of wijk in 
segmenten opgedeeld kan worden bij het ophalen afval is een van de ideeën.    
Jasper Maas geeft Mieke Haggenburg, die de actie heeft gecoördineerd, een compliment. Ook Riekje 
Bosch heeft extra inzet gegeven.   
  
6 . Rondvraag en sluiting.  
Johannes	Lijzen:	de	planning	voor	het	uitvoeren	van	de	eerste	fase	park	Hart	van	Boschveld	is	nog	niet	
geheel	duidelijk.	Hopelijk	start	het	wel	in	januari,	zodat	in	maart	nog	kan	worden	geplant.		
Voor	Vlek	3	(voormalige	Basisschool)	is	het	moment	waarop	het	ontwerp-bestemmingsplan	wordt	
gepubliceerd	nog	onduidelijk	(post	vergadering:	dit	is	21	december	2018	gepubliceerd).		
 
Riekje	Bosch:	Sonja	van	de	Beek	en	andere	(nieuwe)	bewoners	Paardskerkhofweg	zijn	bezig	met	de	
evenementen-route	Paardskerkhofweg.	Er	wordt	gesproken	met	de	Brabanthallen.	Er	is	begrip	voor	
mogelijke	overlast,	die	is	historisch	zo	gegroeid.	Bewoners	kunnen	bij	Master	of	Hardcore	meelopen	met	
de	voorbereidingen	om	zo	te	kijken	welke	maatregelen	er	worden	genomen.		
 
Bart	Oosterveld:	er	komt	een	geluidsonderzoek	naar	luchtventilatie	van	de	BBS.	Er	is	al	reductie	vanaf	
22.00	uur.	Als	metingen	overlast	aantonen,	dan	volgen	er	meer	maatregelen.		
	 
Ties	den	Engelsen	geeft	aan	dat	het	lijkt	overlast	door	rondscheurende	auto’s	minder	wordt.	Ook	vraagt	
hij	dit	jaar	dezelfde	aanpak	kan	bij	afsteken	vuurwerk	als	vorig	jaar	is	gedaan.		Riekje	Bosch	geeft	aan	dat	
een	schouw	komt	voor	de	jaarwisseling	om	zo	in	beeld	te	krijgen	wat	er	nodig	is.		
		 
Pierre	Don	vraagt	of	er	iets	bekend	is	over	monument	voor	Kees?	Johannes	Lijzen:	nee,	nog	niet.	Er	is	nu	
een	afspraak	dat	het	een	boom	(rode	beuk)	wordt	die	in	de	buurt	van	Boschveldtuin	geplant	wordt.	 
Pierre	meldt	ook	dat	een	actie	om	een	boom	uit	Vught	naar	Boschveld	te	krijgen	niet	doorgaat,	omdat	de	
boom	in	Vught	mag	blijven	staan.			
 
Jasper	Maas:	de	gemeenteraad	heeft	rondje	door	wijken	gemaakt.	Ze	zijn	ook	bij	de	Boschveldtuin	
geweest.	Dit	initiatief	is	positief	ontvangen.	Ze	merkten	wel	op	dat	het	initiatief	te	weinig	gepromoot	
wordt.			
 
Alfred	Heeroma:	tijdens	de	vorige	vergadering	werd	gevraagd	wanneer	er	bouwactiviteiten	mogen	zijn	
omdat	er	soms	overlast	is.	Uit	navraag	blijkt	dat	dit	mag	van	maandag	tot	en	met	zaterdag	telkens	07.00	
tot	19.00	uur.	Buiten	deze	uren	moet	een	ontheffing	worden	aangevraagd.	 
	 
	Sluiting		21.38	uur 
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Actielijst 	 
	 
Datum 	 Onderwerp 	 Afspraak 	 
20160627	
20170517 	 

Voortgang	Winkelcentrum	/	Handhaving	
vergunningen 	 

Kathy	van	Grinsven 	 

20160523 	 Mogelijke	parkeerdruk	als	gevolg	plannen	Grasso	en	
gebruik	EKP	door	kunstacademie 	 

Angelique	Breukel/	Sonja	de	Jong	
/	Werkgroep	stedenbouw. 	 

20170515 	 Nagaan	wat	beantwoording	is	inzake	acacia’s	
Parallelweg 	 

Jasper	Maas/	Jan	Winter 	 

20180312 	 Herinneringsinitiatief	voor	Kees	Heemskerk 	 Pierre	don/	Mieke	
Haggenburg/	Miesjel	van	Gerwen 	 

20180625 	 Kijken	of	voorrangsregeling	voor	bewoners	juist	wordt	
toegepast in	fase	2	verkoop		 

OBB 	 

20180827 	 Kijken	of	er	een	aanpak	geluidsoverlast	koelinstallatie	
BBS	mogelijk	is	 

Gemeente/	Yassine	Mami	 

20181008	 Vragen	aan	BAG	om	jaarverslag	van	wijkgelden	te	
schrijven	voor	buurtkrant	begin	2019	 

OBB	en	gemeente	 

20181125	 Nagaan	of	responstijd	bij	gemeente	na	meldingen	
problemen	oplossen	korter	kan	maken	

Riekje	Bosch/	Elly	Hombergh/	
Buurtvrouwen	

20181125	 Verbeteren	communicatie	gemeente-corporaties-
Divers	over	plaatsen	probleembewoners	bij	tijdelijk	
verhuur	

Mieke	Haggenburg/	Wim	Smeets/	
Riekje	Bosch	

20181125	 Evalueren	en	verbeteren	Boschveld	Boent	 Mieke	Haggenburg/	Jasper	Maas/	
Umut	Köroglu	

 	 
 	 
Volglijst 	 
 	 
Datum 	 Onderwerp 	 Afspraak 	 
20070416 	 politiecijfers	Boschveldoverleg	per	kwartaal 	 Bas	van	Boxtel	 
20040713 	 Cliënten/bezoekers	die	gebruik	maken	van	de	

service	van	het	wijkplein;	Jaarlijks	overzicht  	 
Divers/	gemeentelijk	Meldpunt	Schoon,	
Heel	en	Veilig 	 

20151130 	 Melden	verdachte	situaties	bij	politie 	 Alle	bewoners 	 
20151130 	 Overleg	diverse	partijen	over	overlast	in	Boschveld 	 Riekje	Bosch;	doorlopend 	 
20160229 	 Toezicht	openbare	ruimte 	 Gemeente 	 
20150703 	 Parkeerregeling	per	deelprogramma 	 Gemeente  	 
20160523 	 Op-	en	afritten	stoepen	voor	rolstoelgebruikers 	 Liesbeth	van	Malsen/	Koen	Gijsbrechts 	 
20160627 	 
20180625 	 

Bestemmingsplan	Vlek	3 	 Sonja	de	Jong	1ekwartaal	2019	 

20161017 	 Voortgang	aanpak	Sociale	visie 	 Allen 	 
20170403 	 Activiteiten	voor	ouderen 	 Allen 	 
20170515 	 Aanpak	crowd	support/	control,	verkeer	en	geluid	

bij	evenementen	Brabanthallen 	 
Allen/	Peter	Tolsma 	 

20171016 	 2	maal	per	jaar	gebruik	BBS	evalueren 	 Yassine	Mami/OBB 	 
20180827	 Volgen	ontwikkeling	EKP	 Sonja	de	Jong	 
20181125	 Onderzoek	geluidsoverlast	klimaatinstallatie	BBS	 Gemeente/	Bart	Oosterveld	
 	 
		
	


