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Verslag Boschveldoverleg  1 februari 2021   
  
Aanwezig:    
Bewoners:  Rob Verschuur (voorzitter) , Nicole Pakker, Miesjel van Gerwen, Johannes Lijzen, 
Leidi Haaijer, Josephine Schregardus, Liesbeth van Malsen, Emir Talic, Hannie Borsetti 
Gemeente: Jasper Maas, Martine Beuken-Greben, Riekje Bosch, William Jans 

Farent: Wim Smeets  
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag)  
  
Afwezig met kennisgeving (zover bekend):   
Er zijn geen afwezigen gemeld. 
  
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 16 november  

Deze vergadering vindt online plaats. Geconstateerd wordt dat hierdoor minder bewoners 

aanwezig zijn. 

Rob Verschuur opent de vergadering om 19.38 uur. Riekje Bosch kan slechts tot 20.30 uur 

aanwezig zijn.  

Goedkeuren verslag 16 november 2020: 

Er zijn geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd.  

 

Doorlopen actielijst: 
- Presenteren resultaten kwaliteit basisonderwijs: 

Marieke Postulart is nog bezig met onderzoek, er is nog niets om te presenteren. Schuift door 
naar maart. 

- Aanpak lichamelijke armoede  
Dit werd tot nu toe gecoördineerd door Paul Hilgers, maar dit zal nu worden overgenomen door 

Stephanie van Mook. Schuift door naar mei. 

- Aanbrengen betere informatie op afvalcontainers 
Dit zal in leefbaarheidsteam worden meegenomen. Verzoek is om informatie in meerdere talen 

aan te brengen (Liesbeth van Malsen zal Riekje Bosch hierover mailen). Ook is het verzoek om 

het aantal afvalbakken uit te breiden (nabij de glasbak bij het winkelcentrum aan de 

Copernicuslaan) of anders te verplaatsen of om te ruilen met dubbele afvalbakken die elders in de 

wijk vrijwel leeg staan.  

Jasper Maas geeft aan dat er wel afvalbakken zijn besteld, maar nog niet geleverd. Als ze binnen 

zijn zal in overleg bekeken worden wat er mogelijkheid is voor uitbreiding van het aantal 

afvalbakken. Verplaatsen is altijd mogelijk (bak bij bouwlocatie in ’s-Gravesandestraat kan weg, 

dubbele bak hoek Chr. Huijgensweg kan geruild met enkele bak op winkelcentrum, bak op 

schoolplein moet XL of dubbele worden). 

- Verbeteren proces afhandeling meldingen Openbare Ruimte  
Melding via website/ Buiten Beter app kwam tot nu toe niet altijd op juiste plaats terecht. Er komt 

nu een nieuw besturingssysteem zodat dit wel gebeurt. Binnenkort zal daar mee worden 

geëxperimenteerd.  

Als er toch meldingen niet juist worden afgehandeld, dan graag het meldnummer aan Jasper Maas 

doorgeven, dan kan hij nagaan waar het niet goed is gegaan.  

- Betrokkenheid bij inrichting Grenco-terrein 
Het OBB zal namen doorgeven van personen die komende jaren in werkgroepen zouden willen 

zitten die de ontwikkelingen Grenco gaan volgen en namens bewoners adviezen/ ideeën geven. Er 

is wel een aantal namen, maar meer zijn welkom.  

Leidi Haaijer geeft aan dat er nu ontwerpen gemaakt worden. Het is wenselijk dat die getoetst 

kunnen worden door bewoners.  
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- Betrokkenheid bij ‘knelpunten’ digitaal parkeren 
Het OBB heeft een enquête gehouden. Er zijn ruim 400 reacties. Ruim 80% van de respondenten 

wil een regeling met betaald parkeren tot middernacht. De definitieve resultaten zullen binnenkort 

worden doorgegeven. Invoeren van betaald parkeren wordt in mei verwacht.  

 

2. Beleidskader Groen en Klimaatbestendig en de wijk Boschveld 

Martine Beuken-Greben (Programmamanager Klimaatadaptatie en Water) en William Jans 

(teamleider ontwerp openbare ruimte) lichten de visie toe en geven aan hoe Boschveld kan 

deelnemen in de plannen. Boschveld wordt uitgenodigd om mee te denken en deel te nemen aan de 

projecten in het Uitvoeringsprogramma. 

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en ingrijpender. Er vallen 

vaker heftige regenbuien en er zijn vaker lange periodes van extreme droogte. Lokaal kan extreme 

neerslag leiden tot overlast en overstromingen. Hitte en droogte leiden tot veel schade, zowel in de 

stad als daar omheen. Met ‘s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig wil de gemeente de stad 

voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door in te zetten op een groene en 

klimaatbestendige inrichting van de stad, wijken en dorpen. De gemeente gaat zoveel mogelijk 

kansen benutten om de stad meer en beter groen en blauw in te richten.  

 

Martine Beuken-Greben (gemeente) begint.  

De visie is vorige week besproken in college. Het uitgangspunt is nota Duurzaam Klimaatbestendig 

2050 en is een bouwsteen van de omgevingsvisie. Er komen steeds meer extreme klimaateffecten 

en daar moet op worden geanticipeerd. Dit kan door klimaatadaptatie en groen & diversiteit. Groen 

is goed voor verkoeling en infiltratie. De stad als spons laten functioneren, dit kan door netwerken, 

soms groot, soms fijnmazig.  

Er wordt een hittekaart getoond, gebaseerd van satellietbeelden. Hieruit blijkt dat bedrijfsterreinen 

vaak hitte-eilanden zijn. 

In 2014 is er ook een stresskaart gemaakt van overvloedige neerslag. Hierop is te zien waar de 

waterafvoer volloopt als hevige regenval plaatsvindt. Den Bosch heeft wel als voordeel dat er veel 

oppervlaktewater is waarop regenafvoer kan plaatsvinden. Dan is het wel noodzakelijk dat er 

minder regenwater in het riool komt (die naar waterzuivering gaat). Zo geeft de gemeente al 

gedurende 3 jaar subsidie voor regentonnen, maar ook andere subsidies zijn beschikbaar. Een 

andere optie is het aanleggen van wadi’s (verdiepingen waar het regenwater tijdelijk kan worden 

opgeslagen en later de grond in zakt). 

Er is één verordening waarbij ontwikkelaars een deel groen moeten aanleggen. Minimaal 15% 

groen bij nieuwe plannen. De verordening omvat de bomenkap (bomenverordening) en de 

hemelwaterverordening. Er is een puntensysteem voor groen en biodiversiteit en er loopt een pilot 

t.b.v. het omgevingsplan. 

Het streven is om steeds meer regenwaterafvoer niet via het riool te laten lopen en daarvoor zouden 

woningen moeten worden afgekoppeld en bij nieuwbouw niet eens worden aangesloten. Bewoners 

mogen meedenken over plekken voor het planten van bomen.  

Het is aan het college om hier maatregelen voor te stellen en ook financiële randvoorwaarden.  

Er is een infographic waar de maatregelen op zijn weergegeven: 
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William Jans, Landschapsarchitect gemeente vervolgt. 

Er lopen al diverse vergroeningsacties in de stad. De Boschveldtuin is een goed voorbeeld, zowel 

sociaal, biodiversiteit als lokale voedselproductie. Ook het CPO-project is ook goed voorbeeld van 

duurzaamheid. Hierboven zijn al een aantal voorbeelden genoemd wat mogelijk is. Bij bouw kun je 

ook denken aan groene daken. Bij bestaande situaties kun je denken aan tegels in tuinen vervangen 

door groen en het aanleggen van geveltuintjes.  

Bij nieuwbouwplannen moet er uitgegaan worden van natuurinclusief bouwen, zoals 

vleermuisgaten in de BBS. Als 15% groene oppervlakte niet gehaald kan worden, dan moet dit in 

de bebouwing worden gerealiseerd (bijvoorbeeld groene gevels).  

Wadi’s zorgen voor separate afvoer van regenwater. Er zijn dus veel diverse fysieke opties. Die 

verschillen per wijk. Het is belangrijk kansen te benutten.  

De gemeente heeft gekozen voor inbreiding, zoals Bossche Delta en EKP. EKP heeft een getrapt 

wadi systeem (waarbij water ondergronds via opslagtanks wordt verplaatst). Er is ook aandacht 

voor ecologie, ook in bebouwing (vogels) en dakbedekking (groen). 

Met studenten is een faunatoren voor de Spoorzone bedacht, die zal worden getest.  

 

Vragen/ opmerkingen: 

Leidi Haaijer: plannen zien er goed uit. Hoe gaat het lopen met faunatoren? 

Antwoord: Spark is benaderd om dit te coördineren.  

Nicole Pakker: Veel leuke ideeën. De werkgroep groen en spelen wil hierover graag verder spreken 

met Martine en William. 

Is er nu een kaart vastgesteld bij de bomenverordening (bomenkaart )? 

Antwoord: niet bekend 
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Nicole Pakker: huidige plannen voor het EKP zijn (te)veel gericht op dak- en binnentuinen die niet-

bewoners niet kunnen ervaren. Is er ook aandacht voor groene gevels? Graag ook groen in 

openbare ruimtes; 

De Groene loper van Dieze naar Gement  is door de gemeenteraad omarmt maar waar komt die nu 

de verbinding langs het spoor die onmogelijk is gemaakt met de aanleg van de NS-bushalte? 

William Jans: zou de Groene lopen liever in een grotere structuur zien, waarin niet geknipt hoeft te 

worden. 

Nicole Pakker: we zouden graag zien dat de gemeente vooraf aan ontwikkelaars en uitvoerders 

aangeeft wat wensen zijn ten aanzien van het groen.  

Martine Beuken-Greben: groene daken worden niet volledig meegeteld in 15% groenvoorziening 

(verkoeling alleen voor bebouwing). 

Liesbeth van Malsen: is er binnen gemeente een aanspreekpunt voor bomen in de gehele gemeente? 

Er wordt nogal wat gekapt en vraagt zich af of hier een totaaloverzicht van is.   

Willam: als er gekapt moet worden komt dit bij VTA (Visual Tree Assessment; visuele 

boomcontrole) en er zijn 2 bomendeskundigen. Die zouden kunnen worden benaderd. 

Nicole Pakker: er was geen goede salderingskaart bij de gemeente voor gekapte en herplante 

bomen. Daar heeft de werkgroep Groen en Spelen al enkele jaren naar gevraagd. Er is nu wel een 

lijst met de sinds 2010 gekapte bomen en herplante bomen. Deze zou samen met opmerkingen 

Werkgroep Groen & Spelen als 0-situatie kunnen dienen. 

Leidi Haaijer: denk bij plannen ook aan de stelcon platen bij Grenco. Dit zijn hittebronnen en 

kunnen worden vervangen door groen.  

Nicole Pakker: er is een gesprek geweest om meer bomen rondom BBS te krijgen. 

Nicole Pakker: het regenwater bij de BBS gaat momenteel het infiltratieriool in. Is het mogelijk om 

dit water beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld de Boschveldtuin? 

Martine Beuken-Greben: in huidige tijd is ook steeds meer vraag naar oplossingen vanwege het 

weer. 

  

3. Toelichting politiecijfers 2020  

Eén tot twee keer per jaar worden de actuele politiecijfers toegelicht. Onze wijkagent Bas van 

Boxtel heeft een andere functie gekregen. De cijfers zullen toegelicht worden door de waarnemer 

Maarten Stet. U kunt ook vragen stellen en uw ervaringen delen.  

 

Maarten Stet is tijdelijke wijkagent heeft cijfers niet inzichtelijk en is afwezig bij het overleg. De 

nieuwe wijkagent Thomas Sluiter begint op 27 februari en zal dit de volgende keer dit presenteren.  

 

4.  Mededelingen OBB/werkgroepen  

* Spoorzone: Ontwikkelingen EKP en Grenco-terrein 

Johannes Lijzen: Walter Stam (gemeente) heeft gebeld over Grenco-terrein. Er is een aantal 

mensen die belangstelling heeft om mee te praten in werkgroepen. Meer bewoners zijn welkom. 

Dit vraagt om meerjarige inzet.  

Miesjel van Gerwen: Er is een werkgroep die voor de hele spoorzone gaat kijken naar kunstwerken 

in dit gebied. Vorige week is er een ‘kwartiermaker’ vanuit kunstenaars begonnen met een visie te 

schrijven. Er moet een samenhang komen, ook in combinatie met data-wereld. De 

Onderwijsboulevard zal de eerste plek zijn waar iets zal worden gedaan.  

Leidi Haaijer: waar wordt dit gepubliceerd? 

Miesjel van Gerwen: waarschijnlijk via de site van de spoorzone. Kunstenaars kunnen of zich 

aanmelden of worden gevraagd.  

 

* Verkeer & parkeren: Bijeenkomst nieuwe parkeerbeleid 18 januari 

Johannes Lijzen: Er zijn 416 responses op de enquête. Ruim 80% is voor tijdslot betaald parkeren 

tot middernacht (en zondag van 12.00-0.00). Voor dat tijdslot geldt dat bewoners 100 uur per 

maand aan budget voor bezoekers parkeren kunnen inkopen. 

Miesjel van Gerwen: Het Veemarktkwartier heeft al een verordening betaald parkeren tot 

middernacht, vandaar weinig respons.  
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Liesbeth van Malsen: zorg dat bewoners goed worden geïnformeerd bij de introductie van het 

systeem (volgen). 

 

* Groen & Spelen: realisatie park 

Hannie Borsetti: spelaanleidingstoestellen in het Hart van Boschveld worden vanaf 22 februari in 

park geplaatst. Was een lang traject. De werkgroep gaat zich nu concentreren op nieuw te 

ontwikkelen projecten zoals Vlek21.  

Nicole Pakker: daarnaast zijn we ook betrokken bij kleinere projecten zoals herinrichting van de 

groenzone in de Van Musschenbroekstraat, verplaatsing schuurtjes Copernicuslaan, inboetronde en 

inrichting openbare ruimte in Vlek 3.  

Liesbeth van Malsen: gebeurt er nog iets met speeltoestellen bij BBS (leeftijdsgebonden)?  

Hannie Borsetti: dit is momenteel geen gespreksonderwerp. 

Nicole Pakker: er komt misschien nog wel een inventarisatie  van alle speelplekken in heel 

Boschveld in het kader van het wijkspeelplan van de gemeente.  

Jasper Maas: speeltuintje bij Paardskerkhofweg/ Parallelweg is wel in beeld om aan te pakken. Er 

komen 2 nieuwe medewerkers op dit onderwerp waaronder een vakspecialist.  

Nicole Pakker: vraagt aandacht om de Sprankelplek ook te bekijken in het kader van Vlek21. 

Hannie Borsetti: er wordt nog gekeken of er nog geld is voor extra zitplek in het park en wat 

stichting Stadshout daarvoor kan doen.  

Jasper Maas: let op dat budgetten voor vervangen een ander budget is dan voor vernieuwingen. 

Wat aan eind van het jaar niet gebruikt is, komt in algemene pot; resterend geld van 2020 is nu niet 

meer beschikbaar.   

 

* Stedenbouw: voortgang Vlek 21 en uitvoering bouw Vlek 3 

Vlek 21: er is omgevingsvergunning en de sloop is gestart (asbestverwijdering).  

 

Er is behoefte aan overleg over Van Coehoornplein. (Sonja de Jong).  

 

5. Rondvraag  

Hannie Borsetti: Kunst in de wijk, komt er nog communicatie met bewoners? 

Miesjel van Gerwen: jazeker, zal wel van de locatie afhankelijk zijn. Ook kijken of kunst ‘flexibel’ 

kan zijn bij veranderende omstandigheden. Matthijs Bosman zal een concept schrijven. Spoorzone 

zal ook nieuw identiteit van de stad vormen.  

Nicole Pakker: kan er nog overzicht van de bestedingen van het wijk- en dorpsbudget in 2020 

komen? 

Leidi Haaijer: ja dat komt er. 2021 wordt een vreemd jaar, want er zijn nu nog weinig activiteiten 

dus roept ze om op om vooral aanvragen in te dienen. 

 

6.  Sluiting 

De vergadering wordt om 21.14 gesloten.  

  



 
 

 

Verslag Boschveldoverleg 1 februari 2021  

 
6 

OBBOSCHVELD 

 
 nafhankelijk 

UURTPLATFORM 

WIJKRAAD 

 
Actielijst    
 Datum    Onderwerp    Afspraak    Streefdatum  

20190520  Presenteren resultaten kwaliteit 
basisonderwijs  

Marieke Postulart  Mar 2021  

20190826  Ideeën voor Klup Plus bekijken  Yassine Mami  Mar 2021  
20191125 Aanpak lichamelijke armoede Werkgroep positieve 

gezondheid/ Stephanie 
van Mook 

Mei 2021 

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

Afvalstoffendienst/ Linda 
van Nuland 

Mar 2021 

20200921 Verbeteren proces afhandeling 
meldingen Openbare Ruimte 

Jasper Maas Mar2021 

20201116 Betrokken zijn bij inrichting Grenco-
terrein; doorgeven betrokken bewoners 

OBB/Johannes Lijzen Mar 2021 

20210201 Resultaten enquête betaald parkeren en 
opvolging; doorgeven enquête 
resultaten en opmerkingen  bewoners 

OBB/Johannes Lijzen Mar 2021 

20210201 Overleg met bewoners Van 
Coehoornplein 

Sonja de Jong Mar 2021 

20210201 Presentatie Wijk- buurtgelden Leidi Haaijer Mar 2021 

    
Volglijst    
  Datum    Onderwerp    Afspraak    

20070416    Politiecijfers Boschveldoverleg per kwartaal    Bas van Boxtel   

20140713    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    

Sonja de Jong  

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 Uitvoering werk openbare ruimten door aannemer Jasper Maas 

20210201 Opvolgen natuur inclusief bouwen (15% groen) Gemeente/ OBB 

20210201 Kunstprojecten in Spoorzone Miesjel van Gerwen 

 


