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Verslag Boschveldoverleg 22 november 2021
Aanwezig:
Bewoners: Rob Verschuur (voorzitter), Liesbeth van Malsen, Hannie Borsetti, Pierre Don, Bert
Smolders, Nicole Pakker, Miesjel van Gerwen, Wim Hulseboom, Emir Talic, Johannes Lijzen
Farent: Wim Smeets
Gemeente: Riekje Bosch
BBS: Yassine Mami
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag)
Afwezig met kennisgeving (zover bekend): Bart Oosterveld, Lisette van Schijndel, Elly
Jordans
Noot dit verslag moet nog worden goedgekeurd. Eventuele wijzigingen/aanvullingen
worden vermeld in het verslag waarin onderstaand verslag wordt goedgekeurd.
1. Opening en goedkeuring verslag van 20 september
Rob Verschuur opent de vergadering om 19.34 uur. 2 deelnemers zijn online (Riekje Bosch en
Yassine Mami). De voorzitter merkt op dat de opkomst laag is, mogelijk omdat mensen dachten
dat vergadering wel afgelast zou zijn.
Verslag 20 september 2021:
Pierre Don geeft aan dat de verwoording van wat is gezegd over fietsenstalling Coehoornplein
niet juist is. Het is niet zo dat bewoners de fietsenstalling niet willen opgeven, maar dat er
sprake is van een kadastraal probleem. De zin ‘Bewoners zouden hun fietsenstalling in de
huidige vorm moeten opgeven. Niet alle bewoners zijn hiertoe bereid’ komt te vervallen.
Toelichting: De locatie van de oude fietsenstallingen staan nog op de kadastrale kaart; deze is
nooit aangepast naar de nieuwe situatie.
Bert Smolders geeft dat hij zich wel had afgemeld, dit wordt alsnog toegevoegd aan het verslag
Met deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.
Actiepunten
Samen gezond: kan van lijst, dit traject loopt, weliswaar met vertraging door corona.
Stickers op containers: Riekje Bosch geeft aan dat dit wel de bedoeling is en meende dat dit al
was uitgevoerd. Ze zal dit punt binnen de gemeente terugkoppelen.
Hondenpoep: kan van lijst, opvolging in leefbaarheidsteam
BBS: nu op agenda, kan van lijst
Volglijst wordt niet besproken; niemand wil een punt bespreken.
2. Huidig en toekomstig gebruik van het buurthuis in de BBS
Er wordt al flink gebruik gemaakt van de BBS als buurthuis, maar er is nog veel meer mogelijk.
Lang niet alle bewoners weten wat er te doen is en wat de mogelijkheden zijn om iets te
organiseren. Om het gebruik van de BBS door bewoners te verbeteren, zijn voor de zomer een
aantal acties afgesproken om mee aan de slag te gaan. Wat houdt die aanpak in? De evaluatie
daarvan op 18 november is vervallen (toelichting: Yassine Mami, gemeente).
Vraag aan de bewoners is mee te denken: hoe kan de BBS nog meer een ontmoetingsplaats
worden? Hoe kunnen bewoners helpen dit tot een succes te maken?
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Yassine Mami licht toe:
Het beleid van de BBS is vernieuwd in 2019. De rol van de BBS is onder te verdelen in 2
hoofdtaken:
- Faciliteren van activiteiten als zijnde gebouw (fysiek)
- Faciliteren van activiteiten d.m.v. pluspakketten (financieel)
Doel is om gastvrij ontmoeten en leren mogelijk te maken. De laatste tijd is dat lastiger vanwege
de coronaregels (vragen naar QR code en mondkapje wordt als minder gastvrij ervaren), maar is
wel Rijksbeleid.
Als het gaat om activiteiten is er een verdeling gemaakt naar leeftijd:
• 0 -14 jaar: gaat goed; betreft leren en ontwikkelen, zowel school als kinderopvang. Kinderen
krijgen veel hun kiezen, waardoor niet alle programma’s mogelijk zijn.
• 14 -21 jaar: gaat redelijk: Paul Rüpp en Anouk Schipper zijn samengekomen om een soort
jongerencentrum te creëren. Nu moeten kosten en organisatie in beeld komen, maar ook
hier is corona een vertragende factor.
• 21+: dit kan beter. Het betreft initiatieven vanuit de buurt. Er zijn activiteiten zoals
taalcursus, informatie over borstvoeding (GGD), sportactiviteiten (yoga, basketbal enz.) en
kookclub. Het is een kwestie van goede afspraken maken. De activiteiten die er zijn gaan
redelijk tot goed, maar er is meer ruimte, vooral voor initiatieven vanuit de bewoners.
Op dit moment moeten de meeste activiteiten vanwege coronamaatregelen om 20.00 uur
stoppen. De horecavoorziening is gesloten.
Of in de toekomst het beleid aangepast wordt, hangt af van wat het toekomstig gemeentebestuur
wil (in maart 2022 zijn er verkiezingen).
Doel is bewoners te verleiden om meer deel te nemen aan activiteiten, maar ook om zelf meer
activiteiten te organiseren. Dit is een aandachtspunt.
Een goed imago (profileren) is ook belangrijk. In kader gastvrij wordt koffie en thee momenteel
gratis verstrekt. Dit heeft nog niet geleid tot veel meer bezoekers, maar dat kan ook corona
gerelateerd zijn.
Yassine zou meer initiatieven vanuit bewoners willen of willen weten waar behoefte aan is.
Nieuwe activiteiten kunnen als kennismaking worden opgezet in een proefperiode. Als er
voldoende belangstelling is, kan een activiteit definitief worden. Activiteiten kosten nu eenmaal
wel geld.
Vragen:
Gevraagd wordt of er ook publiciteit wordt gemaakt.
Yassine Mami: Voorheen is er met flyers gewerkt, maar dat werkte niet goed qua continuering.
Corona is op dit moment de grootste spelbreker. Er zijn ‘gesloten’ activiteiten, maar ook
activiteiten waar meer deelnemers welkom zijn (roeivereniging, StreetCats, Capoeira). Die
zouden nog wel meer gepromoot kunnen worden, want wellicht hebben ook buurtbewoners
hier interesse voor.
Promotie kan via Buurtkrant en via de website van het OBB.
Er zijn nog teveel ‘groepen’ in de buurt (mensen leven langs elkaar), ook dat zou moeten worden
doorbroken.
Liesbeth van Malsen: de evaluatie bijeenkomst op 18 november van de werkgroep ‘ontmoeten’ kon
vorige week niet doorgaan vanwege corona. Op 12 juli was laatste bijeenkomst. Hoe gaat dit
verder?
Riekje Bosch geeft aan dat een nieuwe meeting ingepland wordt als nieuwe coronaregels bekend
zijn. Digitaal bijeenkomen is niet goed voor ontmoeten.
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Nicole Pakker vraagt of andere opties voor promotie zijn naast de Buurtkrant.
Yassine Mami geeft aan dat als het corona technisch kan het bijvoorbeeld zou kunnen met een
soort markt (kraampjes op buurtactiviteiten).
Liesbeth van Malsen: er wordt in december (zover bekend 17 december) een winterfeest in de buurt
georganiseerd door Boschveld Actief. Kan dit gebruikt worden?
Yassine Mami: De insteek van dit feest is nog niet duidelijk en ook niet of het door gaat.
Boschveld Actief communiceert slecht.
Rob Verschuur: hoe zit het met kookworkshop?
Yassine Mami: Kookworkshop is vooralsnog voor kinderen op school, maar als er middelen zijn
zou dit uit te breiden zijn naar andere kinderen in de buurt.
Rob Verschuur: Kan er een vergelijking worden gemaakt met andere BBS’en in de stad?
Yassine Mami: Er is geregeld contact met andere BBS’en in de stad. Op hoofdlijnen is de invulling
gelijkwaardig. BBS Boschveld is nieuwste gebouw, goed qua sport, maar minder qua
vergaderingen.
3. Resultaten van de wijkschouw op 19 oktober jl.
Op 19 oktober hebben op initiatief van Farent veel bewoners ergens in de buurt verteld wat zij
graag willen veranderen in onze buurt. Er zal worden toegelicht welke onderwerpen aan de orde
kwamen en welke afspraken gemaakt konden worden
(toelichting Wim Smeets, Farent).
Met de bewoners kijken we terug op de rondgang en op de resultaten.
Wim Smeets licht toe:
Circa 30 mensen hebben meegedaan aan de wijkschouw. Na vertraging bij kommetje soep is de
groep de buurt ingegaan. Er is een filmverslag te vinden op de website van het OBB
Er zijn 9 punten die aan de orde zijn gekomen.
• Doorsteek Coehoornplein (bij Bakker): Er is sprake van veel overlast i.v.m. (dubbel)parkeren
en rotzooi in tuinen. Er werd gevraagd of camera’s nog werken. Er zal hierover contact
worden gelegd met de politie/handhaving.
• ‘s-Gravesandestraat: Een aantal bewoners zit regelmatig buiten op het grasveldje bij het
speeltuintje en laten stoelen en dergelijke staan. Ook wordt er wel eens gebarbecued. Andere
bewoners ervaren dit als overlast. Ook is er sprake van overlast door hondenpoep.
Bewoners zijn verdeeld of hier sprake is van overlast. Formeel is er nog geen klacht
ingediend. Het laten staan van meubilair in de openbare ruimte mag niet. Klachten kunnen
altijd via de buiten beter app (of online) gemeld worden. Ook kan er gekeken worden of
beheerder van Zayaz een rol kan vervullen. Er zijn nu geen vervolgacties afgesproken.
• Stationstunnel: Er kwam een verzoek om het gezelliger te maken, maar ook om de tunnel een
keer goed schoon te maken. Gabor en Wim (Buurtteam) proberen dit via gemeente regelen.
Via Lian Duif komt er een ‘tunnelvisie’ over schoonmaak en versieringen. Arno Pulles van
onderhoud openbare ruimte is aanspreekpunt. In het verleden zijn de zijwanden wel eens
gedecoreerd door kinderen van de school, wellicht voor herhaling vatbaar. Ook is de
suggestie gedaan om struiken te snoeien zodat zichtbaarheid bij oversteken wordt verbeterd.
• Coehoornplein: Herinrichting en vergroening van het plein. Er ligt een kant-en-klaar plan.
Riekje Bosch geeft aan dat Lars Berkelmans dit gaat oppakken, waardoor er weer schot in kan
komen. Waarschijnlijk is er pas in januari ruimte om een overleg met bewoners te plannen.
• Paardskerkhofweg: bewoners vragen aandacht voor te hard rijden. Koen Gijsbrecht
(verkeerskundige gemeente) heeft aangegeven dat tellingen i.v.m. snelheid geen aanleiding
geven tot een aanpak. Bovendien is de weg nog nieuw en nog niet rijp voor herinrichting. In
dit geval lijken bewoners geen gehoor te krijgen; ze zullen dit politiek moeten aanpakken (is
al gebeurd). Tot nu toe nog zonder succes.
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Riekje Bosch geeft aan dat de gemeente een budget vrij moet maken, daar gaat Koen niet over;
die voert alleen beleid uit.
Groene Hart: bankje (staat op agenda; zie volgend agendapunt)
Voltaplein: nog veel rommel op straat en bij de flats. Gebruik ‘buiten beter app’ voor rommel
in openbare ruimte. Meldt eventueel via de beheerder van BrabantWonen als het in of langs
de flat is. Er loopt een actie.
Oude Vlijmenseweg: poepende duiven in oude bomen. Vraag is of bomen kunnen worden
gesnoeid. Dit is nagevraagd en bomen kunnen niet worden gesnoeid. Dat geldt ook voor
heesters, maar er wordt wel uitgezocht welke mogelijkheden er wel zijn.
Pleintje Voltastraat 138 (koop/ huurwoningen): Een huurster wil een geveltuin. Zou geen
probleem hoeven zijn. Er lopen al acties.

Wim en Gabor vonden het leuk om weer eens direct contact te hebben met bewoners en dit
soort zaken één op één te bespreken.
4. Zitgelegenheid in het Groene Hart (20 min)
De eerste fase van het Groene Hart is gereed en de volgende fase wordt voorbereid. In het ontwerp
van het park in het Hart van Boschveld waren een zitrand en zitkeien opgenomen, die er nu nog
niet zijn. De gemeente heeft hier nog wel een beperkt bedrag voor gereserveerd staan en wil dit
deel samen met de wijk afronden (toelichting Nicole Pakker, werkgroep Groen en Spelen van de
Wijkraad).
Vraag aan de bewoners (aanwonenden en gebruikers) is mee te denken hoe de zitgelegenheid eruit
gaat zien en welke locaties de voorkeur hebben.
Nicole Pakker legt de vragen aan de bewoners uit m.b.v. een powerpoint (zie einde verslag
beeldimpressies).
De werkgroep Groen en Spelen overlegt met gemeente over een zitgelegenheid in het Pieter
Zeemanpark. De inrichting van het park is nagenoeg klaar, alleen is er geen plek om te zitten. Er
is nog € 5000 beschikbaar voor een zitgelegenheid. Er worden een paar plaatjes getoond:
• Oorspronkelijk ontwerp is ook grotendeels als zodanig uitgevoerd. Alleen stapstenen en
zitplek zijn er nog niet.
• Er zijn 7 verschillende speelzones geplaatst in maart 2021. Deze worden goed gebruikt. Toch
was er wrevel. Zo hebben een aantal bewoners meubilair geplaatst en ervaarden sommigen
overlast door honden. Er leek een belangenconflict tussen gebruikers en aanwonenden.
Daarom is er afgelopen jaar geen actie ondernomen.
Nu moet er echter wel een beslissing worden genomen. Er is gekozen om geen huis-aan-huis
actie te doen, maar om het in het Boschveldoverleg te doen. Deze bijeenkomst is openbaar.
Als het gaat om zitgelegenheid en stapstenen liggen er 2 vragen. Waar moet iets komen en
wat moet er komen.
Als meest logische plek voor een zitplek wordt nabij de waterpomp in het midden van het Pieter
Zeemanpark genoemd. Ook het Ernst Ruskaveld wordt genoemd, omdat de speelgelegenheden
nu nog weinig worden gebruikt. Dit gebied lijkt nu meer op een doorstroomgebied dan als een
gebied waar men wil verblijven.
Ook de plek waar nu de spoorrails ligt, kan wel een impuls gebruiken.
Er is ook zeker positiviteit over de stapstenen. Deze zouden dan in een Wadi kunnen komen. Er
worden meerdere plekken aangewezen. Een idee om de stenen zelf te gieten wordt ontraden.
Er is een voorkeur voor een houten bank, liefst gelijkend op bank bij de Kees Heemskerkboom.
Dit is echter een duur type bank. Hout geniet voorkeur omdat meeste elementen in het park ook
van hout zijn.
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Yassine Mami is bereid om een bank tot € 1000 te sponsoren omdat het hier gaat om een
bewonersinitiatief. Als bewoners kunnen helpen met het maken van een bank wil hij ook een
ruimte en gereedschap beschikbaar stellen. Zelf maken is echter niet de opzet.
Budget is voor 2021 dus een snelle actie nodig. Nicole Pakker en Hannie Borsetti nemen ideeën
mee in het overleg met de gemeente.
Wim Hulseboom vraagt naar lichtplan van het park. Sommige lantaarns zijn afgeschermd. Dit
zou via de projectleider (Lars Berkelmans) geregeld zijn, omdat het licht van sommige lantaarns
bij de bewoners naar binnenviel.
Bomen Ruskaveld komen nog dit jaar.
5. Mededelingen OBB/werkgroepen
Groen en Spelen:
- Bloembollen bij Copernicuslaan zijn gepland; er waren vele handen beschikbaar en het was
een gezellig evenement. Wel zijn een paar dagen later de bladeren en grond met een bladblazer
door de aannemer openbare ruimte weggeblazen. Dit is later hersteld.
- Bij de Boschveldtuin komt een watertappunt (BrabantWater).
- Er zijn nieuwe vlinderstruiken vanuit Zuster van Orthenpoort geschonken en die worden
geplaatst bij de boom bij de BBS.
- Er is controle geweest naar de vitaliteit van bomen. Dit naar aanleiding van omgewaaide
bomen elders in de stad. Voor Boschveld zijn er 2 bomen afgekeurd waarvan er 1 al is gekapt
(Simon Stevinweg). Wat ook opvalt is dat er meerdere bomen zijn gemarkeerd met een roze
streep. Er zal nagegaan worden wat de gemeente hiermee van plan is.
- Er is een inboetronde geweest. Reeds gekapte bomen worden binnenkort vervangen, ondanks
geldtekort. Er wordt nog gezocht naar locaties om de jonge bomen te planten. De
Paardskerkhofweg wordt als optie genoemd, maar dan moet wel worden gekeken naar de
ontwikkelingen rondom Grenco.
Geen mededeling uit werkgroep uit Grenco werkgroep. Walter Stam van de gemeente zou de vijf
personen in de groep bij elkaar roepen in december.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur.
Actielijst
Datum
Onderwerp
20200511 Aanbrengen betere informatie op
afvalcontainers (buiten beter app
e.d.)
20211122 Activiteiten BBB opnemen in
Buurtkrant met artikel en via OBBsite
20211122 Zorgen dat zitgelegenheid
geplaatst wordt in park
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Afspraak
Afvalstoffendienst/
Linda van Nuland

Streefdatum
Feb 2022

Yassine Mami i.s.m.
redactie

Jan 2022

Werkgroep Groen en
Spelen i.s.m. Lars
Berkelmans

Maart 2022
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Volglijst
Datum
20140713
20151130
20151130
20160229
20160627
20170517
20160523
20161017
20170403
20170515
20171016
20180827
20190701
20191125
20191125
20210201
20210201
20201116
20210322
20210920

Onderwerp
Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de
service van het wijkplein; Jaarlijks overzicht
Melden verdachte situaties bij politie
Overleg diverse partijen over overlast
in Boschveld
Toezicht openbare ruimte
Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
vergunningen
Mogelijke parkeerdruk als gevolg
plannen Grasso en gebruik EKP door
kunstacademie
Voortgang aanpak Sociale visie
Activiteiten voor ouderen
Aanpak crowd support/ control, verkeer en
geluid bij evenementen Brabanthallen
2 maal per jaar gebruik BBS evalueren
Volgen ontwikkeling EKP
Beheersen illegale stort bij verhuizingen
Bespreken mogelijke afsluiting Edisonstraat
(verkeerstelling enz.)
Uitvoer werk openbare ruimten door
aannemer
Opvolgen natuur inclusief bouwen (15%
groen)
Kunstprojecten in Spoorzone
Betrokken zijn bij inrichting Grenco-terrein
Periodiek uitwisselen politiegegevens/
ervaringen
Opvolgen problemen digitaal parkeren
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Afspraak
Divers/ gemeentelijk
Meldpunt Schoon, Heel en
Veilig
Alle bewoners
Riekje Bosch; doorlopend
Gemeente
Sonja de Jong
Angelique Breukel/ Sonja
de Jong / Werkgroep
stedenbouw.
Allen
Allen
Allen/ Peter Tolsma
Yassine Mami/OBB
Sonja de Jong
Leefbaarheidsteam
Allen
Jasper Maas
Gemeente/ OBB
Miesjel van Gerwen
OBB
Tomas Sluiter
Bewoners/ gemeente
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Hieronder enkele impressies uit presentatie zitgelegenheden Groene Hart
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