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Verslag Boschveldoverleg d.d. 12 maart 2018
Aanwezig:
Bewoners: Fulco Havelaar (voorzitter), Mieke Haggenburg, Nina Hagoort, Liesbeth van Malsen, Bert
Smolders, Johannes Lijzen, Miesjel van Gerwen, Mary Driessen, Stefan Driessen, Pierre Don, Ben van der
Kallen, Nicole Pakker, Rob Verschuur
Gemeente: Riekje Bosch, Lieke Bastiaansen (na pauze)
BBS: Yassine Mami
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag).
Buurtman/Buurtvrouw: Shivana Eduards.
Afwezig met kennisgeving (zover bekend):
Divers: Wim Smeets.
Politie: Remko de Vries
1. Opening en mededelingen.
Fulco Havelaar opent de vergadering om 19.36 uur
Pierre Don wil graag weten wanneer de school gesloopt wordt. Plexiglas kunstwerk moet voor sloop verwijderd
worden. Datum is nog bekend omdat plan nog niet klaar is. Riekje Bosch vraagt of verhuizing naar Hambaken voor
bewoners wel akkoord is. Dit is al in 2014 besproken en akkoord. Er zijn wel kosten aan verbonden, maar geld is er
nog niet. Kijken of het uit het BBS budget kan (Riekje Bosch)
Miesjel van Gerwen is voor eerst aanwezig bij deze vergadering. Hij is voorzitter van Bewonersvereniging
Veemarktkwartier. Is hier vooral aanwezig vanwege herdenking Kees Heemskerk.
Yassine Mami (Manager BBS) geeft aan dat er nu activiteiten voor volwassenen via de BBS worden aangeboden in
de vorm van Klup Plus. Er is een flyer gemaakt
2. Goedkeuring verslag 22 januari en langs lopen takenlijst .
Naar aanleiding van:
- In de gemeenteraad is een raadsvoorstel waarin de kaders van de aanpak zijn beschreven aangenomen.
Er is ook een motie aangenomen om de tuin Mien Ruys te herstellen inclusief het beeld ‘Kolossos’. Het
plan zal nu worden aanbesteed. Het voorstel is kader voor de aanbesteding.
Er is boek een boek over de 12 EKP’s in Nederland (Mik Thoomes)
Verder geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
Actielijst
• Winkelcentrum: Kathy van Grinsven komt bij een volgend overleg de zaak toelichten. Supermarkt Sonay breidt
uit met een bakkerij. Blijft staan.
• Voorrangsregeling Hart van Boschveld lijkt niet geheel goed verlopen te zijn, maar mogelijk zijn er meerdere
Boschvelders die op 1 huis hebben ingeschreven waardoor niet iedere Boschvelder die zich had ingeschreven
ook een huis heeft toegewezen gekregen. Er volgt nog een fase, dus blijft staan.
• Kappen Accacia’s: er is een vervolg overleg geweest. Blijft staan
• Hondenpoep: Er komt nog artikel in Buurtkrant. Blijft staan
• Bocht Edisonstraat: er is overleg, maar nog geen oplossing. Blijft staan
• EKP/ Spoorzone: Riekje Bosch geeft aan dat er een dialoog opgestart moet worden. Sonja van Beek coördineert
dit. Kijken hoe bewoners betrokken kunnen worden bij de uitwerking van de kaders. Het proces is snel
verlopen, ook op avonden. Veel zaken lagen al vast. Bewoners willen best meepraten, maar dan moeten ze wel
goed geïnformeerd worden. Wellicht iets voor werkgroep Stedenbouw. Johannes Lijzen is contactpersoon.
Volglijst
• Brabanthallen wil looproutes over Parallelweg. Namens Brabanthallen is Peter Tolsma de nieuwe
gesprekspartner. Als er een gesprek plaatsvindt, dan wil Riekje Bosch aansluiten. Toekomstige bewoners
Paardskerkhofweg laten ook al van zich horen. Blijft staan
• Bij Copernicuslaan zijn nog geen afritten voor rolstoelenruikers. Komt met inrichting straat, al laat dit lang op
zich wachten. Blijft staan
• Vlek 3: bestemmingsplan waarschijnlijk pas eind van het jaar. Blijft staan
• Crowd support Catrien Verhoeven vervangen door Peter Tolsma. Dit jaar zal Kingsland niet in de Brabanthallen,
maar op de Pettelaars schans plaatsvinden. Blijft staan
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3. Napraten over Kees Heemskerk
Na zijn overlijden wordt Kees Heemskerk gemist in de wijk. Bij zijn uitvaart was er veel animo in de BBS. Was goed
georganiseerd, al waren niet alle bewoners op de hoogte, de tijdsspanne was ook kort.
Veel lof voor de Buurtkrant, waarin veel aandacht was voor de persoon Kees Heemskerk en zijn tomeloze inzet
voor de wijk.
Bij zijn uitvaart is er een puzzel op de uitvaartkaart geplaatst. Deze blijkt heel moeilijk op te lossen, vooral omdat er
niemand is die alles weet wat Kees wist. Door samen te werken zou deze wel op te lossen moeten zijn. Er wordt een
poging gedaan.
Jo-Ann (vrouw van Kees) was blij met alle belangstelling en bloemen. Kees is begraven op begraafplaats Orthen
onder een boom.
4. Ideeën voor herdenken Kees
De aanwezigen geven aan dat er in de wijk iets moet komen ter nagedachtenis van Kees, uiteraard in overleg met
zijn familie. Ter vergadering komen een aantal ideeën naar voren: een herdenkingsboom met bankje, straatnaam,
een park (er is al wel Pieter Zeemanpark als straatnaam), een fonds voor arme mensen, eventueel via Pater Poels,
het uitroepen van een Kees Heemskerk-dag (bijvoorbeeld zijn sterfdag 25 februari) waarop dan een activiteit voor
de wijk wordt georganiseerd, bijvoorbeeld de wijk schoonmaken, een (stand)beeld.
Straatnaam is moeilijk, maar een bordje ophangen of een bankje neerzetten in kader social sofa moet wel mogelijk
zijn (bankje in blauw).
Standbeeld zou kunnen, maar dan kortsluiten met familie, want lijkt niet in lijn van Kees om zo prominent geplaatst
te worden.
Kees hield van gezelligheid, koekjes, sherry, wellicht dat daar iets mee kan.
Riekje Bosch wil zich inzetten om zaken bij gemeente te regelen als dat nodig is.
Johannes Lijzen wil contact met familie regelen.
Mieke Haggenburg, Miesjel van Gerwen en Pierre Don bieden zich aan om ideeën uit te werken, anderen mogen
zich bij hun aansluiten.
Pauze
5. Toelichting en discussie volgende Wijk- en Buurtmonitor Boschveld 2018
Lieke Bastiaansen heeft het stokje overgenomen van Reina Smits.
Sinds 2014 houdt de gemeente elke 2 jaar een buurtmonitor, dus ook dit jaar. Dit is het enige onderzoek van de
gemeente op buurt/ wijk niveau. Voor dit onderzoek wordt een vast model gebruikt zodat ook een vergelijking
tussen de buurten/ wijken mogelijk is.
Voor een deel wordt gebruikt gemaakt van beschikbare (harde) cijfers, zoals politiecijfers en gemeentelijke
administratie. Daarnaast wordt aan een selectie van de bewoners gevraagd om vragenlijsten in te vullen. De
uiteindelijke cijfers worden ook gebruikt om het gemeentelijk beleid op vast te stellen.
Er zullen circa 19.000 vragenlijsten in de stad worden uitgezet. Op basis van eerdere ervaring zou er een minimale
respons van 5500 nodig zijn. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat elke wijk/ buurt een representatief aantal
vragenlijsten oplevert. Daarnaast is het ook van belang dat de vragenlijsten per wijk/ buurt representatief moeten
worden ingevuld. Als er bijvoorbeeld 30% migranten met een niet westerse achtergrond wonen, dan moet die in de
beantwoording van de lijsten bij benadering terug te vinden zijn.
Hoewel er op diverse vlakken onderscheid gemaakt kan worden in de bevolking, is er gekozen slechts een paar
hoofdgroepen te gebruiken, te weten migratie achtergrond, opleidingsniveau en inkomen.
De selectie is in basis aselectief in verband met de privacy. Het kan dus zijn dat bewoners die eerder meededen
nogmaals worden benaderd, omdat de gegevens van het eerdere onderzoek op gebied van privacy zijn vernietigd.
Deze keer zullen er behalve elektronische vragenlijsten ook papieren vragenlijsten gebruikt worden en kunnen
mensen ook telefonisch benaderd worden. Eventueel zullen ook organisaties in de wijk inzet kunnen worden zoals
Copernikkel, Wijkplein, Wijkwerker en BBS. Het streven is een minimale respons van 25% te behalen. Waarbij er
ook een goede verdeling van de leeftijdsgroepen nodig.
Het onderzoek is al gestart en zal voor de zomer worden afgerond.
Bij de presentatie van de vorige wijkmonitor (2016) was er nogal veel kritiek op de wijze waarop de cijfers werden
gepresenteerd en werden conclusies getrokken zonder juiste context. Hierdoor kan een eenzijdig beeld ontstaan.
Zo stond er bijvoorbeeld dat Boschveld een zwakke wijk is, zonder aan te geven wat er zwak is. Opgemerkt wordt
dat de informatie dan te weinig feitelijk is.
Ook zou er moeten worden gekeken naar de sociale ontplooiing. Mensen kunnen bijvoorbeeld doorstromen naar
andere wijken, wat in cijfer niet naar voren komt. Ook kan gekeken worden naar veranderingen per wijk in de tijd.
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Er wordt gewerkt vanuit een model, hierdoor kunnen subjectieve waarderingen naar voren komen.
De mensen die eerder meededen geven aan dat de vragenlijst op zich wel goed is. Wel moet er beter vermeld
worden waar de vragenlijsten voor worden gebruikt en moeten mensen die er om vragen, ook een terugkoppeling
krijgen.
Internet is beperkt in de wijk. Papier is nodig.
Als de cijfers voor Boschveld bekend zijn, dan zullen ze met een select groepje worden besproken zodat ze kunnen
voorzien juiste toelichtende teksten nuance. Riekje Bosch en OBB zullen hiervoor worden benaderd.
6. Informatie uit projecten en werkgroepen:
• Hart van Boschveld.
Sonja de Jong (gemeente) is er niet en er komt bij OBB ook geen info binnen over de vorderingen van dit project,
met name het ontwerp van het groen Riekje Bosch gaat er achteraan gaan.
• Groen en Spelen
Over de gekapte Acacia’s is er komende vrijdag overleg met Jan Winter. Compensatie van deze bomen mag ook
elders in de wijk.
Gemeente heeft wijkraden kaart gestuurd om waardevolle bomen te inventariseren en te beoordelen. Dit wordt als
vreemd ervaren omdat bewoners geen deskundigen zijn. Er is in Boschveld al eerder een bomenwaardering
uitgevoerd, onduidelijk is wat er met die gegevens is gebeurd. Nicole Pakker heeft (net als andere wijkraden)
hierover contact opgenomen met Jan Winter, die zich nu beraadt hoe hiermee verder te gaan en dit per brief gaat
doorgeven.
De werkgroep Groen en Spelen is op zoek naar versterking. Met het wegvallen van Kees Heemskerk zijn Selma
Kromhout en Nicole Pakker nog de enige leden. Nicole geeft aan dat het gaat om 1 overleg met de gemeente in de 6
weken, een inboetronde 1 maal per jaar en behandeling van voorliggende zaken. Naar schatting zal het 1 uur per
week kosten (gemiddeld). Nina Hagoort geeft aan belangstelling te hebben. Andere belangstellenden die
werkgroep willen versterken, zijn welkom.
7. Rondvraag en sluiting.
Stefan Driessen geeft aan dat op de Oude Vlijmenseweg en Oude Engelenseweg veel te hard wordt gereden. Hij
vraagt zich af hoe er meer kan worden gehandhaafd. Riekje Bosch wil graag een mail ontvangen om zo
verkeersdeskundigen te kunnen aansturen, want mogelijk kan het ook beperkt worden door verkeersmaatregelen.
Johannes Lijzen geeft aan dat door wegvallen Kees Heemskerk er veel inzet weg is gevallen. Hij roept mensen op
iets hiervan op te pakken, alle kleine beetjes helpen. Melden bij hem. Mary Driessen geeft aan zich te willen
inzetten voor verkeersveiligheid .
Sluiting is om 21.50 uur
Actielijst
Datum
20150703

Onderwerp

Afspraak

Instellen afvalcoaches binnen school

Divers/ school

20151130

Aanpak ‘handel’ gele parkeerkaartjes

Bewoners/ gemeente

20160627
20170517
20160523

Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
vergunningen
Mogelijke parkeerdruk als gevolg plannen Grasso en
gebruik EKP door kunstacademie

Kathy van Grinsven

20161128

Info avond Vlek 3 (ntb)

20170403

Sonja de Jong

20170515

Nagaan of voorrangsregeling Hart van Boschveld goed
wordt toegepast
Nagaan wat beantwoording is inzake acacia’s
Parallelweg
Artikel in Buurtkrant en vervolg geven aan aanpak
hondenvoorzieningen
Bocht Edisonstraat/ Paardskerkhofweg te smal

20160626

Zoeken bewoners voor beraad BBS

Allen

20170515
20170515
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20170626

Meedenken inrichting EKP/ Spoorzone

Allen

20180122

Inrichting rondom containers agenderen

Agenda commissie

20180312

Herinneringsinitiatief voor Kees Heemskerk

20180312

20180312

Bespreken resultaten Buurtmonitor voordat deze
worden gepubliceerd
Inventarisatie en beoordeling waardevolle bomen
herzien en brief naar wijkraden sturen.
Nieuwe leden zoeken werkgroep G&S

Pierre Don/ Mieke
Haggenburg/Miesjel van
Gerwen
Lieke Bastiaansen/ Riekje
Bosch/ OBB
Jan Winter

20180312

Taken OBB oppakken

Allen

20180312

Betere informatie voorziening Hart van Boschveld

Riekje Bosch

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

Afspraak
Remko de Vries
Divers/ gemeentelijk
Meldpunt Schoon, Heel en
Veilig
Alle bewoners
Riekje Bosch; doorlopend

20180312

Volglijst
Datum
20070416
20040713
20151130
20151130

Melden verdachte situaties bij politie
Overleg diverse partijen over overlast in Boschveld

20160229
20150703
20160523

Toezicht openbare ruimte
Parkeerregeling per deelprogramma
Op- en afritten stoepen voor rolstoelgebruikers

20160627

Bestemmingsplan Vlek 3

20161017
20170403
20170515

Voortgang aanpak Sociale visie
Activiteiten voor ouderen
Aanpak crowd support/ control, verkeer en geluid bij
evenementen Brabanthallen
2 maal per jaar gebruik BBS evalueren

20171016

Verslag Boschveldoverleg d.d. 12 maart 2018

Nicole Pakker

Gemeente
Gemeente
Liesbeth van Malsen/ Koen
Gijsbrechts
Sonja de Jong 1e kwartaal
2018
Allen
Allen
Allen/ Peter Tolsma
Yassine Mami/OBB

4

