Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
Aanwezig:
Bewoners: Rob Verschuur (voorzitter), Emir Talic, Liesbeth van Malsen, Miesjel van Gerwen, Eline
Blom, Corrie van Rijthoven, Orhan Karademirli, Bert Smolders, Hannie Borsetti, Nicole Pakker,
Johannes Lijzen.
Buurtman Buurtvrouw: Shivana Eduards
Farent: Wim Smeets
Gemeente: Umut Köroglu
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag)
Afwezig met kennisgeving (zover bekend):
Bewoners: Ellie Jordans, Bart Oosterveld, Lisette van Schijndel. Jaap Sonnevijlle, Leidi Haaijer,
Josephine Schregardus, Theo Prins.
Gemeente: Riekje Bosch, Sonja de Jong
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 22 november (bijgevoegd)
Rob Verschuur opent de vergadering om 19.33 uur en constateert dat er maar een klein groepje
aanwezig is.
Verslag:
Nicole Pakker vraagt of de actiepunten onder wijkschouw (pagina 3) niet in de actielijst moeten/
kunnen.
Wim Smeets geeft aan dat de punten wel zijn doorgegeven via het leefbaarheidsteam en er al aan
wordt gewerkt.
Johannes Lijzen geeft aan dat op 21 maart de tunnel is schoongemaakt (wegdek en goten).
Opgemerkt wordt dat het eigenlijk ging om het opleuken van de tunnel én het schoonmaken van
wanden enzovoort; mogelijk kan worden meegelift op de start van de tweede etappe Vuelta (20
augustus).
Johannes Lijzen (Wijkraad) zal status van tunnel actie nagaan.
Pagina 5 punt 5 eerste gedachtestreepje: de bloembollen zijn geplanT
Pagina 5 Actiepunt 2 is BBS niet BBB.
Met deze opmerkingen/ wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.
Actielijst:
- Stickers over gebruik buiten beter App wordt meegenomen in stedelijke aanpak. Er zal worden
gekeken of Boschveld hierbij voorrang kan krijgen.
- Activiteiten BBS in Buurtkrant: is gedaan; kan vervallen.
- Zitgelegenheid park: 1 bankje is geplaatst, tweede bank is in de maak en volgt voor de zomer.
Actiepunt kan vervallen.
Volglijst opschonen, waar mogelijk (na de vergadering)
- Melden verdachte situaties bij politie (te algemeen).
- Overleg diverse partijen over overlast in Boschveld (in feite het leefbaarheidsteam).
- Toezicht openbare ruimte (functie van Stadstoezicht).
- Voortgang winkelcentrum/ handhaving vergunningen (aanpak die haalbaar was, is gedaan; er
lijken geen panden meer te zijn waar gehandhaafd moet worden op vergunningen. Bij nieuwe
vergunningen wordt waar mogelijk Bibob toegepast).
- Bespreken mogelijke afsluiting Edisonstraat (verkeerstelling enz.) (Is niet meer van
toepassing).Periodiek uitwisselen politiegegevens/ ervaringen (er is aangegeven dat er minder
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gestuurd wordt op cijfers en meer op gesprekken/ enquêtes; wijkagent publiceert ook in
Buurtkrant).
2. Afval in de wijk
Waar doen we ons afval? Inmiddels hebben we (rol)containers voor glas, papier, PBD (plastic
verpakking, blik en drankkartons), kleding, GFT (groente- fruit en tuinafval) en restafval. Is het nog
duidelijk wat waarin mag? Hoe zijn deze containers verdeeld over de buurt en zijn daarin
aanpassingen mogelijk? Bovendien kunt u nog veel in de Milieustraat Treurenburg kwijt zoals: nog
bruikbare spullen, deels gratis en deels betaald.
Umut Köroglu van de Afvalstoffendienst geeft een toelichting en zal ingaan op alle vragen die u
heeft. Ook heeft hij vragen voor ons. Zo kunnen we zorgen dat we goed van onze spullen afkomen.
Zwerfafval is er ook nog steeds in de buurt. Een aantal mensen heeft zich opgegeven om te helpen
zwerfafval te verwijderen. De uitgifte van gereedschap was tijdens de coronapandemie gestopt. Nu
kunt u zich weer aanmelden als ‘wijkheld’.
Umut Köroglu licht toe. Er zijn plannen voor een nieuw beleid bij de Afvalstoffendienst vanaf
januari 2023. Hij wil graag suggesties horen vanuit bewoners en niet een verhaal vertellen. Hij
vraagt de aanwezigen om input.
• Als eerste wordt gevraagd naar de stickers op de restafval containers die bewoners moeten wijzen
op Buiten Beter app om volle containers te laten legen/ storingen te melden.
Umut: Hij merkt op dat er in principe geen service is in de avonduren en weekenden. Dus een
melding wil niet zeggen dat in die tijd een container snel wordt geleegd/ hersteld.
De Afvalstoffendienst is bezig met een communicatietraject. Hierbij wordt gedacht om illegale stort
langer te laten liggen en te voorzien van opvallende stickers. De stickers op containers zouden
zeker een onderdeel kunnen zijn van het nieuwe communicatietraject.
Er komen filmpjes in meerdere talen.
Suggestie: laat Linda/ Umut in wijkgericht (van mei) een informerend stuk schrijven.
Suggestie: kunnen er meer containers bij nieuwbouw Fase 3 beschikbaar worden; pasjes werken nu
niet. Zorg dat het ook werkt bij Van Coehoornplein.
Umut geeft aan dat hij hier naar zal kijken; hij gaat regelen dat de pasjes van dit complex voor meer
containers geschikt worden gemaakt .
• Op dit moment is het aantal stortingen van restafval in de ondergrondse containers beperkt. Doel is
om hier een prikkel mee te geven beter te gaan scheiden (scheiden van afval leidt tot minder
restafval).
Bert Smolders: De open prullenbakken (vooral rondom winkelcentrum) zorgen voor zwerfafval
mede doordat Kouwen het afval uit de bakken halen. Kunnen deze bakken niet worden afgesloten
en/ of vaker worden geleegd? Door de wind wordt zwerfafval vaak de buurt ingeblazen.
Umut geeft aan dit mee te nemen in het leefbaarheidsteam.
Er zijn nu 2 xl bakken geplaatst, maar meer zijn er gewenst (die afgesloten zijn). Levering van
bakken is lastig.
Suggestie: Gedrag van mensen speelt ook een belangrijke rol. Kijken of hier iets mee gedaan kan
worden.
Suggestie: Horeca is verantwoordelijk voor afval in directe omgeving. (25 meter). Hier zou meer
toezicht op moeten worden gehouden, maar eventueel ook bezoekers aanspreken (Stadstoezicht).
De horeca kan klanten wijzen op het gebruik van de prullenbakken die ze zelf hebben staan.
• Grofvuil is ook nog steeds probleem. Vermoeden is dat er ook veel van buiten de buurt komt.
Suggestie: installeer licht met bewegingssensor bij hotspots.
Suggestie: Doe 2 keer per jaar actie met kraakwagen om grof vuil op te halen. De wijkraad gaat dit
verder met de gemeente en afvalstoffendienst bespreken.
Umut: Bij de milieustraat zijn gratis aanhangers te leen voor een paar uur. Kraakwagens kunnen
beschikbaar gesteld worden, maar alleen in combinatie met een schoonmaakactie; zoals voorheen
Boschveld Boent.
Er is nog veel onbekendheid bij de bewoners over mogelijkheden bij Afvalstoffendienst.
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• Hoe zit het met boetes/ beloningen?
Umut: er wordt elke werkdag bij hotspots opgeruimd. Op 3 dagen rijdt Stadstoezicht mee. Er zijn in
2021 42 verbalen uitgeschreven op basis gevonden adressen. Een boete is circa € 150. Gezien de
hoeveelheid illegale stort is dit aantal verbalen nog wel laag te noemen.
Wim Smeets geeft aan dat kraakwagen als beloning gezien kan worden. Dan moet er wel een actie
van bewoners komen. Bij Vlek 21 doen bewoners periodiek een veegactie, wellicht iets om naar
hele buurt uit te breiden.
Denk ook aan wijkhelden (zover bekend nu 5 mensen), aanmelden kan nu weer, alleen spullen
ophalen in Maaspoort. Umut geeft aan dat er ook zwerfafvalbakken bestaan (onbekend of dat in
Den Bosch is). Karin Claassen benaderen.
PMD kan in de plasticbak (oranje container). Alleen verpakkingen (Plastic/ Metaal (blik)/
Drankkartons)
Textiel wordt in aparte containers ook door Afvalstoffendienst opgehaald.
Per 1 jan 2023 wordt ophaalregime gewijzigd.
Meldt horeca gerelateerd afval bij handhaving, bijvoorbeeld via meldpunt, Buiten Beter app of via
0900-8844
2. Kindervakantieweek
In de laatste week van de zomervakantie is het de bedoeling voor het eerst in Boschveld
kindervakantiedagen te organiseren (bijvoorbeeld van 30/8 tot en met 1/9). Daarvoor zijn we op
zoek naar vrijwilligers in die week, vooral naar een groepje mensen die het wil voorbereiden. Er zijn
goede voorbeelden in Hambaken en Vught om te gebruiken.
We bespreken hoe het eruit kan zien, horen graag goede ideeën en we hopen dat de eerste mensen
zich melden (toelichting: Liesbeth van Malsen). Vrijwilligers kunnen zich melden bij Farent (Anneke
Baks: 06 - 5532 2304).
Liesbeth van Malsen licht toe: het plan is om dit jaar een kindervakantieweek te organiseren.
Anneke Baks (Farent) is hiervoor een aanspreekpunt, maar kon vanavond niet aanwezig zijn. Er
wordt gezocht naar vrijwilligers en een kartrekker.
Komende donderdag is er een overleg met Boschveld Actief. Er is tot nu toe 1 vrijwilliger.
Draagvlak moet liggen bij de ouders van kinderen.
Suggesties:
- vraag eens na in de buurten waar het wel lukt om een vakantieweek op te zetten. Het valt of
staat met een kartrekker, maar die is er nog niet.
- Benader lokale radio of andere media zoals Facebook.
- Benader de basisschool en laat die een brief sturen naar de ouders met het idee en de
uitnodiging zich te melden.
4. Hoe doen we het Boschveldoverleg?
Al jaren organiseren we zes keer per jaar het Boschveldoverleg. Als Wijkraad willen we iedereen
informeren en laten meepraten over alle ontwikkelingen en onze activiteiten in de buurt. Dat doen
we samen met vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Bovendien willen we: uw mening
horen, elkaar ontmoeten en samen voor een leefbare buurt zorgen.
Graag horen we ideeën over andere vormen om dit overleg te doen en welke onderwerpen u wilt
bespreken (toelichting Johannes Lijzen (Wijkraad)).
Johannes Lijzen (voorzitter wijkraad Boschveld) licht toe:
Er is nu 2 keer een Boschveld live geweest. Het waren levendige bijeenkomsten.
Het Boschveldoverleg bestaat al heel lang. De frequentie van vergaderen is de afgelopen jaren al
teruggebracht van 8 naar 6 keer per jaar.
Er is ook een terugloop van het aantal mensen dat de vergadering bezoekt, mogelijk ook door
corona. Voor een gevarieerde inbreng zouden er minimaal 15 tot 20 bewoners moeten komen.
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Bert Smolders: het is een maatschappelijke ontwikkeling dat dit soort bijenkomsten minder mensen
trekken. Het is moeilijk om mensen ‘s avonds uit huis te krijgen, mensen hebben eigen programma.
Je zou naar een informelere setting moeten. Het belang van informatie overdracht moet worden
gezien.
Wim Smeets: er zijn minder pijnpunten in de buurt, waardoor mogelijk ook bewoners minder
behoefte hebben aan dit soort vergaderingen. Er zijn maar weinig zaken die de hele buurt
betreffen.
Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat gezelligheid werkt. Een informelere setting met koffie/
thee en wat eten zal waarschijnlijk meer mensen trekken. Dan komen gesprekken vanzelf. Dit zal
echter wel iets van een lange adem moeten zijn.
Suggesties:
• Denk eens aan excursies (bijvoorbeeld Grasso/ school/ BBS)
• ‘Buurtfeest’ in Hart van Boschveld of Vlek 3 (parkeerterrein)
Vanwege de hoge prijzen is de verwachting dat meer bewoners deze zomer in de buurt blijven,
daar zou je gebruik van kunnen maken.
5. Mededelingen OBB/werkgroepen
Groen en Spelen
- Afgelopen vrijdag is op het Ruskaveldje een eerste bankje geplaatst. Een tweede volgt voor de
zomer.
- Bomenbeleidsplan: toetsen of en welke bomen gekapt mogen worden. Er is regelmatig discussie
met de gemeente over het gevoerde kapbeleid. Groen en Spelen hamert hier regelmatig op en er is
nu zelfs een hoorzitting over een geplande kap van een boom aan de Ampèrestraat.
- Er zijn meer onveilige bomen, volgens een onderzoek. Die zouden kunnen omvallen tijdens een
storm en zouden moeten worden gekapt. Deze bomen moeten dan worden gecompenseerd, maar
de gemeente wil dit nu op 1 plek doen aan de Copernicuslaan. Daar is de werkgroep niet blij mee,
die ziet compensatie zo dicht mogelijk in de buurt van gekapte bomen.
- Ruskaveld: er zijn struiken gepland in plaats van bomen (die waren niet beschikbaar).
- Celsiusstraat: als herplant waren hier deels te dunne bomen neergezet, terwijl dikkere bomen
waren toegezegd. Tot verbazing van de werkgroep Groen en Spelen zijn deze bomen weer
weggehaald en niet omgewisseld. Het planten van nieuwe bomen kan nu pas weer in het najaar.
- Westerpark: de gemeente gaat bruggen onderhouden, maar er ook drie verwijderen. Er zijn
bewoners uit de Concordialaan die zich voor behoud willen inzetten, maar het is nog niet concreet.
Nicole Pakker van de werkgroep spreekt uit dat ze zeer teleurgesteld is over het gevoerde beleid bij
de gemeente. In plaats van meer bomen lijken er steeds minder bomen te komen. Ze heeft regelmatig
het gevoel het bijltje erbij neer te willen gooien.
Er zijn nog mozaïektegels die in de buurt herplaatst kunnen worden. Bij waterpunt liggen er nu 16!
Bewoners die iets willen boomspiegels kunnen dit melden op de gemeentelijke website
(https://www.s-hertogenbosch.nl/onderhoud-uw-buurt).
Er wordt aandacht gevraagd voor het groen in de omgeving van het EKP; dit is wel in beeld, maar zal
vast meer aandacht vragen.
Er wordt gevraagd naar de groenvoorziening bij Weener XL. Hierover is weinig bekend.
6. Rondvraag en Sluiting
Corrie van Rijthoven vraagt via een 11 woorden gedichtje aandacht voor Charlie. Hij is een zwervend
persoon die regelmatig in de buurt verblijft. Een aantal bezoekers Boschveldoverleg weten wie hij is en
zeggen dat hij geen hulp wil.
Corrie deelt zelfgemaakte hartjes uit en spreekt de hoop uit dat er toch iets voor hem gedaan kan
worden.
Johannes Lijzen merkt op dat veel bewoners last hebben gehad van Masters of Hardcore. Het ging niet
alleen om het geluid, maar ook bezoekers die niet werden begeleid en door de buurt zwierven.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur.

Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022

-4-

Actielijst
Datum
Onderwerp
Afspraak
20200511 Aanbrengen betere informatie op
Afvalstoffendienst/ Linda van
afvalcontainers (buiten beter app e.d.) Nuland
20211122 Nagaan of camera’s nog ingezet worden Leefbaarheidsteam
om overlast/ foutief parkeren te traceren
20211122 Opleuken en schoon maken spoortunnel Lian Duif/ Arno Pulles/ OBB
(eventueel via gelden Vuelta)
20211122 Herinrichten van Coehoornplein
Riekje Bosch/ Lars Berkelmans
20211122 Nagaan of er acties tegen poepende
duiven Oude Vlijmenseweg genomen
kunnen worden
20220328 Afsluiten afvalbakken/ meer XL bakken
20220328 Kijken of het mogelijk een
schoonmaakactie op te zetten met
kraakwagen
20220328 Bekijken of Boschveldoverleggen een
andere opzet kunnen krijgen
(informeler)
20220328 Herplaatsen mozaïektegels
Volglijst
Datum
Onderwerp
20140713 Cliënten/bezoekers die gebruik maken
van de service van het wijkplein; Jaarlijks
overzicht
20160523 Mogelijke parkeerdruk als gevolg
plannen Grasso en gebruik EKP door
kunstacademie
20161017 Voortgang aanpak Sociale visie
20170403 Activiteiten voor ouderen
20170515 Aanpak crowd support/ control, verkeer
en geluid bij evenementen
Brabanthallen
20171016 2 maal per jaar gebruik BBS evalueren
20180827 Volgen ontwikkeling EKP
20190701 Beheersen illegale stort bij verhuizingen
20191125 Uitvoer werk openbare ruimten door
aannemer
20210201 Opvolgen natuur inclusief bouwen (15%
groen)
20210201 Kunstprojecten in Spoorzone
20201116 Betrokken zijn bij inrichting Grencoterrein
20210920 Opvolgen problemen digitaal parkeren
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Streefdatum
Mei 2022
Mei 2022
Aug 2022
Mei 2022

Gemeente/ Buurtteam

Mei 2022

Umut Köroglu/
Leefbaarheidsteam
OBB/ Farent

Mei 2022

OBB

Mei 2022

Groen & Spelen

Sep 2022

Sep 2022

Afspraak
Divers/ gemeentelijk Meldpunt Schoon, Heel en
Veilig
Angelique Breukel/ Sonja de Jong / Werkgroep
stedenbouw.
Allen
Allen
Allen/ Peter Tolsma

Yassine Mami/OBB
Sonja de Jong
Leefbaarheidsteam
??
Gemeente/ OBB
Miesjel van Gerwen
Projecteider betrekt OBB (werkgroep Grenco)
Bewoners/ gemeente

