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Verslag	Boschveldoverleg	11	mei	2020			
		
Aanwezig:			
Bewoners:		Johannes	Lijzen,	Liesbeth	Malsen,	Nicole	Pakker,	Ellie	Jordans,	Nina	Hagoort,	Leidi	
Haaijer,	Rob	Verschuur	(voorzitter)	Hannie	Borsetti,	Theo	Prins	
Gemeente:	Riekje	Bosch,	Jasper	Maas	
Farent:	Wim	Smeets	
BrabantWonen:	Edith	van	Venrooij	(tot	pauze)	
Buurtkrant:	Alfred	Heeroma	(verslag)	
	
	Afwezig	met	kennisgeving	(zover	bekend):		
Zover	bekend	geen	afmeldingen	
	
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 27 januari jl.   

Rob Verschuur opent de vergadering om 20.04 uur. Deze vergadering vindt online plaats omdat 
van vanwege corona bijeenkomsten met meer dan 3 personen niet zijn toegestaan.  
Verslag: Bij presentie staat Ruud van Berkel, dit moet Ronald van Berkel zijn 
Verslag 27 januari 2020 wordt met deze opmerking goedgekeurd. 

 
Actielijst 
- Geen info over beantwoording acacia’s, werkgroep Groen en Spelen zal dit verder afhandelen, 

kan van lijst 
- Inrichting Vlek 3 vervalt er wordt al gewerkt aan inrichting, een toelichting is nu niet meer 

van toepassing, kan van lijst 
- Onderzoek basisonderwijs, is gedeeltelijk afgerond er volgt enquête; dit onderwerp leent zich 

niet voor een online bepreking; naar juli  
- Inrichting terrein Grenco is al gedeeltelijk ingericht, er is overleg met Walter Stam; hierin kan 

ook inrichting Paardskerkhofweg worden meegenomen (samenvoegen), naar juli,  
- Klup Plus, naar Juli 
- Evaluatie Onderwijsboulevard is nog niet klaar; er komt geen afsluiting zoals tijdens de proef, 

de wijkraad is niet betrokken bij deze proef/ evaluatie; naar juli 
- Lichamelijke armoede (of hoe draag je bij aan positieve gezondheid), vertraagd door corona, 

Paul Hilgers heeft contact gehad met Buurtvrouwen, Liesbeth van Malsen zal ook contact 
opnemen met Paul HilgersEr komt een brochure, naar juli 
 

2.  Onderhoud leefomgeving vlek 21 (15 min) 
Edith van Venrooij (BrabantWonen) zal de aanpak van deelgebied 21 toelichten in relatie tot 
onderhoud van de leefomgeving (voorkomen illegale stort). Vanuit het leefbaarheidsoverleg kan 
Riekje Bosch (gemeente) ook e.e.a. toelichten. Graag horen we van bewoners de ervaringen van 
maart en april. 

 
In portieken van de flats van BrabantWonen zijn flyers opgehangen. Vertrekkende bewoners 
worden geïnformeerd hoe ze hun afval moeten aanbieden. Dumpingen zijn niet alleen door 
bewoners van BrabantWonen. Vervuiling op grondgebied van BrabantWonen wordt door 
WeenerXL opgeruimd. In 2019 heeft deze illegale stort € 10.000 gekost; deze stort komt ook 
vaak van mensen van buiten de wijk. Daarnaast zijn er nog kosten voor het aanbieden bij 
uitverhuizing. Als dader illegale stort bekend is, wordt deze aangesproken, maar dit is lastig te 
achterhalen. Door corona is er wel verminderde afvoer.  
Vraag is of mensen positief gestimuleerd (gedrag) kunnen worden om minder stort te plaatsen. Er 
zijn wel acties geweest, maar die acties hebben maar tijdelijk effect. In feite kun je stellen dat 
inzet niet het gewenste effect heeft gehad. Er zijn weinig andere opties.  
Tip is op flyer BrabantWonen ook buiten beter app te vermelden. 
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Wim Smeets merkt op dat bijstortingen containers wel meevallen. Wel wordt opgemerkt dat 
sommige containers soms niet werken of niet op tijd worden geleegd.   
Liesbeth van Malsen vraagt of het mogelijk is om meer info op containers te plaatsen zoals over 
buiten beter app, eventueel in meerdere talen. Riekje zal kijken of afspraken te maken zijn met 
afvalstoffendienst 
In Gestelse buurt zijn er ook hoge kosten (ook herstructureringswijk); voor andere buurten zijn 
kosten lager. 
Wim Smeets merkt op dat illegale stort ook via buiten beter app gemeld kunnen worden.  
Centrale containers vallen onder afvalstoffendienst. 

 
Pauze 
 
3.  Hoe gaat het in tijden van Corona in Boschveld  

Waar lopen actieve bewoners en professionals tegen aan bij hun activiteiten in de wijk? Wat zie 
je als bewoner in de buurt gebeuren en is er iets wat je juist nu wilt aankaarten? Moeten we 
samen of als OBB iets aankaarten? 
 
Wim Smeets: Wil graag weten hoe het bewoners vergaat in deze coronatijd. Professionals 
coördineren nu veel, maar veel gaat via video/ online. Het lijkt hem stil in de wijk. Zelf is hij 2 
dagdelen per week in de wijk. Hij is blij nu weer meer kinderen te zien op straat.  
De wachtlijst van het Buurteam is nu behoorlijk ingekort.  
Liesbeth van Malsen geeft aan dat er inderdaad weinig activiteit is in de buurt; bewoners doen 
alleen de hoogstnoodzakelijke zaken.  
Riekje Bosch: Er is wel inzet in de stad van bewoners voor bewoners. Is positief dat zaken goed 
lopen en mensen voor elkaar klaar staan. Er zijn geen negatieve zaken over Boschveld te melden. 
Wim Smeets geeft aan dat hij weinig hoort van mensen die hulp nodig hebben, maar het niet 
krijgen. Hij weet niet of er daadwerkelijk weinig hulpvraag is. Hij zou wel meer wijkgerichte 
informatie willen (de meeste informatie is nu stedelijk). Bij Copernikkel is meer aanbod dan 
vraag. 
Huisbezoeken zijn ook lastig omdat je niet weet hoeveel ruimte er is betreffende woning is. 
KOO Helftheuvel is 2 dagdelen (maandag en donderdag) open voor zaken die niet op een andere 
manier opgelost kunnen worden. 
BBS heeft ook weinig ruimte, er is nog geen coronaproof inrichting. Wim verwacht dat mogelijk 
BBS open zou kunnen als groepen van 30 personen mogelijk worden.  
Nicole Pakker: ik hoor gelukkig nu weer meer kindergeluiden nu school open is. Nu er meer 
thuisgewerkt wordt, wordt er ook meer waargenomen in de buurt en kan er sneller gehandeld 
worden. 
Rob Verschuur: bij BWWB hebben kinderen op binnenplaats les gekregen, is goed verlopen. 
Riekje Bosch: stedelijk is er ‘crew against corona’ en die heeft stadswijd 100 vrijwilligers. 
Gemeente wil graag faciliteren als het nodig is.  
Leidi Haaijer: Bij Copernikkel is een boekenkastje voor ruilboeken, er is weinig vraag. Wel vraag 
naar NaaiMeetUp op vrijdag, er wordt bekeken of hier meer gehoor aan gegeven kan worden.  
Wim Smeets: er zijn weinig meldingen van huiselijk geweld, ook niet bij politie.  
Riekje Bosch: nu scholen gestart zijn, wordt er goed opgelet of er signalen van huiselijk geweld 
zijn.  
Onbekend is hoeveel slachtoffers van corona er zijn Boschveld. Er is alleen een stedelijk 
onderzoek. 

 
4. Mededelingen OBB en vanuit de werkgroepen 

 * Groen & Spelen: 
 Jasper Maas zal speelboom leveren. Hij zal hier met Nicole Pakker overleggen waar die moet 

komen (Voltastraat). 
 Er is afspraak met Lonneke Munnichs en William Janz over natuurlijk spelen in Hart van 

Boschveld. 
 Er zal binnenkort een overleg tussen Groen en Spelen en Jasper Maas plaatsvinden. 
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 Er schijnt overlast door honden te zijn in Hart van Boschveld. Mogelijk is dit op te op te lossen 
door hondenuitrenveld. Bij Corcordialaan is er een nieuw hondenuitrenveld. 

 Kinderen betrekken bij bekijken speelvoorzieningen in de wijk. 
 14 bomen gekapt bij Vlek 3; de bomen zijn geleverd aan stichting Stadshout in Nuland. 
 

* Verkeer & parkeren 
Er is overleg geweest met Frank van Weert over busstrook bij station; deze zou 80 meter lang 
worden, vooral naar aanleiding van werkzaamheden elders; zou gaan om uitstappen van 
passagiers, niet als opstapplaats. 
Liesbeth van Malsen geeft ook aan dat er iets gedaan zou worden met fietsenstalling (uitbreiding) 
Aanvankelijk zonder overleg met wijkraad. Na verzoek wijkraad is er wel overleg geweest. 
Hierbij zijn diverse ideeën naar voren gekomen. Verzoek is om soort acties te combineren en niet 
separaat uit te voeren/ overleggen. 
 
Parkeerkaartjes: Er is aangekondigd dat er digitaal parkeren voor bezoekers komt. Wijkraad vindt 
parkeerkaartjes prima werken en is niet zo gecharmeerd van digitaal parkeren 
Er is online discussie op 20 mei ingepland. Werkgroep Verkeer & Parkeren zal hierbij aansluiten. 
 
* Stedenbouw: planning bouwrijp maken Vlek 3 
Er zijn hekken geplaatst, er wordt nu koude/ warmte opslag aangelegd (boren). Er wordt een 
bouwweg aangelegd, wijkraad zal toezien dat bomen worden ontzien, maar roept ook bewoners 
op hier op te letten. 

 
5. Rondvraag en sluiting   

Verschoven naar 6 juli: Cijfers van het Meldpunt (gemeente) en Koo Wijkplein Boschveld over 
2019 door Riekje Bosch (gemeente) en Wim Smeets (Koo). 

  
Johannes Lijzen: Invullen enquête EKP kan tot 15 mei. Wijkraad gaat ook in direct contact met 
ontwikkelaar inzake bouwactiviteiten en grote hoeveelheid mensen die verwacht worden.  
 
Er wordt opgemerkt dat Buurtkrant niet bezorgd is bij zeker 1 flat in Voltastraat. 
 
Leidi Haaijer: Bewoners die aanvraag doen voor bijdrage brandgangen uit Dorps- en Wijkbudget 
krijgen € 75 in plaats van € 300 euro.  
Wijkbudget: er zijn nu weinig activiteiten, dus aanvragen kunnen nu niet worden gehonoreerd. 
Toegekende (en uitbetaalde) aanvragen worden niet teruggevorderd, al zou het geld wel moeten 
worden teruggegeven als activiteit niet doorgaat.  
 
Jasper Maas: Er worden stedelijk 100 geveltuintjes uitgekozen om stadsbreed aan te leggen. 
 
Riekje Bosch: Als er signalen zijn dat zaken iet goed gaan, laat het gemeente weten, dan kan 
bekeken worden of er op gehandeld kan worden.   
 
 
De vergadering wordt om 21.22 uur gesloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

Verslag	Boschveldoverleg	11	mei	2020	 	
 

4 

OBBOSCHVELD 
 

 nafhankelijk 
UURTPLATFORM 

WIJKRAAD 

 
 
 
 
 
 
 
	
Actielijst  		
 Datum  		 Onderwerp  		 Afspraak  		 Streefdatum		
20190520		 Onderzoek	naar	kwaliteit	

basisonderwijs		
Riekje	Bosch,	
Marieke	Postulart		

Juli	2020		

20190826		 Inrichting	openbaar	gebied	Grenco	en	
Paardskerkhofweg	

Gemeente/	ondernemers/	
G&S/	BIM/	Walter	Stam	

Juli	2020		

20190826		 Ideeën	voor	Klup	Plus	bekijken		 Yasine	Mami		 Juli	2020		
20191007		 Evalueren	resultaten	proef	afsluiten	

Onderwijsboulevard		
Gemeente/	Frank	van	
Weert		

Juli	2020		

20191125	 Aanpak	lichamelijke	armoede	 Werkgroep	positieve	
gezondheid	

Juli	2020	

20200511	 Aanbrengen	betere	informatie	op	
afvalcontainers	(buiten	beter	app	e.d.	

Riekje/	Afvalstoffendienst	Juli	2020	

  		
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   		
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.  		

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 		
20190121		 Verbeteren	registratie	trajecten	bij	Wijkplein,	vooral	

het	afboeken	in	systeem.	Check	in	2020		
Wim	Smeets		

20190701		 Beheersen	illegale	stort	bij	verhuizingen		 Leefbaarheidsteam		
20191125	 Bespreken	mogelijke	afsluiting	Edisonstraat	

(verkeerstelling	enz.)	
Allen	

20191125	 Uitvoer	werk	openbare	ruimten	door	aannemer	 Jasper	Maas	
	


