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Verslag	Boschveldoverleg	d.d.	25	juni	2018	
	
Aanwezig:		 		
Bewoners:	 Fulco	 Havelaar	 (voorzitter),	 Mieke	 Haggenburg,	 Nina	 Hagoort,	 Johannes	 Lijzen,	 Pierre	 Don,	
Nicole	Pakker,	Rob	Verschuur,	Ronald	 van	Berkel,	 Ben	 van	der	Kallen,	 Lisette	 van	 Schijndel,	 Jan-Joseph	
Stok,	Ruud	Berlo	
Divers:	Wim	Smeets,	Michel	Lensen	
Buurtkrant:	Alfred	Heeroma	(verslag).	
Buurtman/Buurtvrouw:	Shivana	Eduards.	
Sociaal	Wijkteam:	Marleen	Trump	(later)	
	
Afwezig	met	kennisgeving	(zover	bekend):	 	
Stefan	en	Mary	Driessen,	Riekje	Bosch,	Leon	Pijnenburg,	Ton	Joore,	Florieke	de	Kraker	
 
1.   Opening en mededelingen 
Fulco Havelaar opent vergadering om 19.35 uur 
Mededelingen: 
Er is overlast van scootmobielen bij Copernicuslaan. Clara Kappeteijn heeft verzocht om schuurtje te 
bouwen, maar dan moet er een boom worden gekapt. OBB zal dit meenemen.  
Nicole Pakker stapt per 1 juli uit kerngroep Boschveldtuin; er blijven 5 mensen over. Versterking van 
de kerngroep is wenselijk. 
Jan Joseph Stok is voor de eerste keer aanwezig. Hij woont sinds 1 jaar Boschveld. Hij merkt op dat er 
veel handel in verdovende middelen plaatsvindt en dat er door studenten rotzooi wordt achterlaten en 
voor zwerfafval zorgt. Hij stelt voor om afspraken te maken met scholen die dependances hebben in 
de wijk.  
 
2.   Goedkeuring verslag 7 mei en langs lopen takenlijst 
Actielijst: 
•  Afvalcoaches bij BBS: naar Proper Jetje als hiervoor een oplossing komt (zie verderop dit verslag); 

afvoeren 
•  Info avond fase 3 is geweest: afvoeren 
•  Bocht Edisonstraat: er is een aanpassing geweest;  afvoeren 
•  EKP: afvoeren, OBB volgt dit.  
•  Bewonersberaad BBS: Bewoners die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden; afvoeren 
•  Taken OBB zijn bij ledenraad verdeeld; afvoeren 
•  Buurtmonitor is verschenen, maar niet besproken; afvoeren 
•  Miesjel van Gerwen ook bij initiatief Kees opnemen. 

 
3. Doorstart Proper Jetje! 
Vanuit de gemeente wil Karin Claassen graag de Proper Jetje (PJ) acties voortzetten. Deze acties 
richten zich op het aanpakken van zwerfvuil, met name door kinderen die, onder begeleiding van 
volwassenen een rondgang door de wijk maken. Dit kan alleen met begeleiders uit de buurt. De 
Wijkraad wil dit initiatief weer opnemen en zoekt support van een groep bewoners. Samen met 
wijkwerkers en bewoners willen we bespreken hoe we dit minimaal 2x per jaar kunnen gaan 
organiseren, te beginnen rond 1 oktober. Wie heeft goede / nieuwe ideeën over hoe we dit kunnen 
realiseren. We zoeken ook twee mensen voor het leefbaarheidsteam. 

   
Karin Claassen kon niet aanwezig zijn. Er is wel een gesprek geweest. 
Michel Lensen, wijkwerker, licht toe. PJ is aanvullend op Boschveld Boent en werd 6 a 7 keer per jaar 
gedaan. Dit werd tot nu toe uitgevoerd door bewoners via straatcontactpersonen. Door de jaren heen is 
het aantal vrijwilligers afgenomen (verhuizing, ouderdom). Incidenteel werken ouders mee. Er was 
beloning voor de kinderen van € 2 per keer, maar er is toen afgesproken om dit in een 
gemeenschappelijk pot te stoppen en van daaruit een evenement voor de deelnemende kinderen te 
organiseren. 
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In februari jongstleden is er een overleg geweest om te bekijken wat er nodig is om Boschveld Boent / 
Proper Jetje in stand te houden. Sinds die tijd is Kees Heemskerk overleden en is Lucia (coördinator) 
ook niet meer beschikbaar. Er zijn nu geen kartrekkers meer. Mieke Haggenburg is er wel betrokken 
geweest, maar is van mening dat het minder vaak moet om er nog enigszins een functie aan te geven. 
Het is lastig om de kinderen onder controle te houden. Copernikkel wil meewerken als het gaat om 
begeleiding van de kinderen.  
 
Jan-Joseph Stok geeft aan dat probleem eerst structureel moet worden opgelost voordat je kinderen 
gaat opvoeden. Hij stelt voor om borden te plaatsen om mensen er op te wijzen dat ze geen zwerfafval 
moeten produceren.  
Michel geeft ook aan dat Boschveld Boent op zijn gat ligt. De gemeente wil het wel ondersteunen, 
maar niet organiseren. Daardoor is er nu geen kraakwagen. De kraakwagen werd overigens alleen in 
Boschveld ter beschikking gesteld als tegenprestatie voor het opruimen van zwerfafval. 
Voornaamste is dat er nu iemand komt die dit oppakt. Men moet nagaan of er een draaiboek is. De 
wijkraad neemt dit met Karin Claassen op. Ze nemen ook contact opnemen met Wieke Wijnen 
(Copernikkel). 
Andere opties die worden genoemd zijn meer beboeten en plaatsen meer afvalbakken. Dat laatste was 
in het verleden het geval, maar de gemeente had onvoldoende capaciteit om ze te legen en werd het 
een rommeltje rondom de bakken.  
Verder zou ook kunnen worden bekeken of je als volwassenen zelf de wijk periodiek kan 
schoonmaken. Aansluiten bij Nederland Schoon. 
Maak foto’s om zwerfafval in beeld te brengen, deze kunnen ook verstuurd worden naar de gemeente 
via de Buiten Beter app. Als bewoners kun je meer dan je denkt. Spreek bijvoorbeeld vervuilers aan, 
maar ook scholen aanspreken en kinderen/ studenten in project betrekken.  
OBB zal basissschool aanspreken samen met Karin. Begin oktober een Boschveld Boent proberen te 
organiseren.  
Shivana Eduards geeft aan bezig zijn met project ‘Het begint bij mij’. Dit zou ook op school kunnen. 
Zet bijvoorbeeld verslaafden in om op te ruimen en beloon ze dan. 
Er zijn nu diverse suggesties gedaan. Het OBB zal bekijken welke op korte termijn realiseerbaar zijn.  
 
Pauze: 20.30 
Hervatting 20.48 
 
4. Sociale problematiek 
Hoe groot is de problematiek van mensen die met een psychische achtergrond in de wijk komen 
wonen?  En: welke hulp is er voor hen beschikbaar? Er zijn signalen dat de overlast als gevolg 
hiervan toeneemt als gevolg van de grote hoeveelheid tijdelijke huur.  
 
Marleen Trump is van het Sociaal Wijkteam (SWT). Het SWT werkt veel op de achtergrond. Signalen 
komen niet rechtstreeks bij hun binnen, maar via andere organisaties. Er is dus ook een voortraject. 
Het SWT behandelt meervoudig complexe zaken, dus meerdere problemen bij 1 persoon. Vaak zijn er 
dan meerdere partijen betrokken en het SWT probeert dan de neuzen dezelfde kant op te krijgen.  
Enkelvoudige problemen worden door de diverse organisaties afgehandeld, zoals Wijkteam, 
Wijkplein. Mee, Juvans. Het SWT werkt in opdracht / in dienst van gemeente. 
In praktijk wordt pas na een voortraject een gesprek gevoerd met betreffende persoon. Persoon is dus 
al in beeld / aangemeld. In verband met privacy kun je personen die nieuw komen wonen in de wijk 
niet (meer) zomaar benaderen. Mensen die zich zelf melden, bijvoorbeeld via het Wijkplein, kunnen in 
een traject komen.  
Om meer bekendheid te geven aan de organisaties die actief zijn in de wijk, wordt het idee geopperd 
om een bord met informatie en telefoonnummers van de organisaties te plaatsen in de wijk. In de BBS 
is deze informatie wel aanwezig, maar niet prominent zichtbaar. 
Mieke Haggenburg merkt op dat in bepaalde delen van de wijk er in hoge doorstroming van bewoners 
is. De meesten wonen maar tijdelijk in de wijk. Het gaat hier om woningen die de komende jaren 
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worden gesloopt. Deze bewoners zijn vaak weinig betrokken bij de wijk. Er is weinig communicatie 
met deze bewoners. Soms is er ook sprake van verloedering.  
Volgens Marleen is er niet direct een signaal als er personen met meervoudige problemen in de wijk 
komen wonen, maar het gaat wel om mensen met hoge woningurgentie, dus staan mogelijk wel meer 
onder druk.  
Ook mensen die begeleid zouden moeten wonen worden, komen nu in de wijk wonen. Er is wel 
begeleiding en daarvoor zijn wel afspraken om resultaten te behalen.  
 
Er is ooit voorgesteld om bij mensen thuis een map in te richten, vooral als er meerdere partijen zijn 
betrokken. Er is wel een overleg / samenwerking, maar een echte map is er niet, maar het kan zijn dat 
toch sommige informatie verloren gaat.  
Belangrijk is dat buurtbewoners die zich zorgen maken om andere wijkbewoners, dit melden, want 
alleen dan kunnen die mensen in beeld komen. Signalen kunnen bijvoorbeeld ook door 
energiemaatschappijen of corporaties opgemerkt (niet betaalde rekeningen) worden en die gaan dan op 
huisbezoek. 
In Vlek 20 zijn al veel mensen verhuisd. Hierdoor zijn er veel tijdelijke bewoners en hun gegevens 
worden niet automatisch doorgegeven.   
Er is ooit afgesproken dat bij de herstructurering de bewoners van Boschveld (via sociaal plan) 
gebruik zouden kunnen maken van een voorrangsregeling. Dit lijkt nu grotendeels los gelaten te zijn, 
waardoor er ook nieuwe bewoners bijkomen en Boschvelders elders in de stad gaan wonen. Ook 
hierdoor wordt de sociale structuur van bewoning beïnvloed.  

   
5. Informatie uit projecten en werkgroepen 
* Stedenbouw: terugkoppeling van bijeenkomst over Vlek 3 (terrein oude basisschool) in de BBS op 
18 juni. 
Er was een algemene introductie. Alle betrokken waren er. Opkomst viel (gemeente) wat tegen (circa 
30 bezoekers); alleen bewoners in directe omgeving waren uitgenodigd. Bewoners / betrokkenen 
kunnen nog steeds op voorbestemmingsplan reageren (tot 7 juli 2018). Bewoners moeten bekijken of 
ze hier gebruik van willen maken. Het OBB wil hier zeker een visie over geven. 
Bij Copernicuslaan  komt een woonblok met 5 bouwlagen. Dit lijkt niet tot problemen te leiden.  
Voorrangsregeling Boschvelders is onduidelijk, maar het lijkt de bedoeling deze hetzelfde te laten zijn 
als eerder voor de huurwoningen en voor de koopwoningen is toegepast. Je kan je maar voor 1 
koopwoning aanmelden. Er is ook een loting.  
Nieuwbouw leidt ook tot meerdere nieuwe bewoners. Dit verandert de sociale cohesie.   

 
6.  Werkgroep Groen en Spelen:  
Zie Buurtkant. Er is gereageerd op de bomenkaart, maar officiële reactie hierop door de gemeente is er 
nog niet. Gedeelte van waardevolle bomen is wel overgenomen. 
Reguliere zes-wekelijks overleg wordt weer opgestart. Er zal proces opgesteld worden wie waar 
verantwoordelijk voor is. 
Honden: In augustusnummer van de Buurtkrant komt een artikel over hondenbeleid. Veel later dan 
afgesproken, ligt gedeeltelijk aan een communicatieprobleem.  
Mieke Haggenburg merkt in dit kader op dat er ook sprake is van kattenoverlast, maar daar lijkt geen 
beleid voor te zijn.  
 
Hart van Boschveld: terugkoppeling bijeenkomst 24 mei 2018 
Zie Buurtkrant 
Prioriteiten Wijkraad vanuit Ledenvergadering 23 mei 2018 
Zie Buurtkrant. 

 
  6. Rondvraag en sluiting. 
Johannes Lijzen: Er is op 30 juni een zomerfeest bij de BBS.  
Shivana Eduards: Als mensen info willen over cursus ‘ Het begint bij mij’, laat maar weten 
 
Sluiting	21.40	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	

20180507	 Overleg	over	beschildering	Marconistraat	 Bart	Hoeijmakers	
20180625	 Overlast	scootmobielen	 OBB	
20180625	 Zoeken	naar	coördinator	voor	Proper	Jetje	 OBB/	Karin	Claassen	
20180625	 Kijken	 of	 voorrangsregeling	 voor	 bewoners	 juist	 wordt	

toegepast	
OBB	

	
	
Volglijst	
	
Datum	 Onderwerp	 Afspraak	
20070416	 politiecijfers	Boschveldoverleg	per	kwartaal	 Remko	de	Vries	
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	2ekwartaal	2018	

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	
	


