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Verslag Boschveldoverleg 20 september 2021
Aanwezig:
Bewoners: Rob Verschuur (voorzitter), Emir Talic, Lisette van Schijndel, Theo Prins, Hannie Borsetti,
Pierre Don, Ellie Jordans. Frederieke Laheij, Arike van Rooij, Bart Oosterveld, Mark Daniëls, Ties den
Engelsen, Rob Verschuur, Liesbeth van Malsen
Buurtvrouw: Shivana Eduards
Basisschool/ BBS: Anouk Schipper, Yassine Mami
Gemeente: Lieke Bastiaansen, Marjolein Winter
Buurtkrant: Alfred Heeroma (verslag)
Afwezig met kennisgeving (zover bekend):
Bewoners: Nicole Pakker, Johannes Lijzen, Josephine Schegardus, Florieke van Eindhoven, Ben van
Eindhoven
Gemeente: Riekje Bosch
Politie: Tomas Sluiter
Farent: Wim Smeets

Noot dit verslag moet nog worden goedgekeurd. Eventuele wijzigingen/aanvullingen worden
vermeld in het verslag waarin onderstaand verslag wordt goedgekeurd.
1. Opening

Rob Verschuur opent de vergadering om 19.35 uur. Hij geeft aan blij te zijn dat na de
online sessies, waarbij vooral professionals aanwezig waren, er nu eindelijk de
mogelijkheid is om weer eens fysiek bij elkaar te zijn.
De vergadering houdt een minuut stilte voor Mieke Haggenburg, die op 31 juli is
overleden.
Rob licht toe dat het Boschveldoverleg voortaan meer per thema ingericht zal worden.
Voorheen werd alles besproken wat er op dat moment actueel was. Deze keer is het thema
basisschool en BBS.
Op 19 juli is er een Boschveld Live geweest op het plein bij de BBS geweest. Emir Talic
zegt dat het gezellig was met circa 100 bezoekers. De bijeenkomst was in de vorm van een
talkshow met actuele onderwerpen (asfaltcentrale, digitaal parkeren, fietswerkplaats, Vlek
21 (sloop flats) en Groen & Spelen). De bijeenkomst gaf wat meer reuring tijdens het
bespreken van de onderwerpen.
Er zal nu worden gekeken of er ook een winterversie kan komen. Het is de bedoeling dat
een dergelijke bijeenkomst minimaal 1 maal, maar liefst 2 maal per jaar plaatsvindt.
Verslag van 22 maart
Het laatste officiële Boschveldoverleg was op 22 maart. Het verslag hiervan wordt zonder
opmerkingen goedgekeurd.
Actielijst
De punten kwaliteit onderwijs en Klupplus (BBS) staan vandaag op de agenda en kunnen
vervallen.
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Lichamelijke armoede: er is op 22 juni een bijeenkomst geweest met genodigden. Het is
een stedelijke initiatief dat voortaan onder ‘Samen Gezond’ verder gaat. Als er meer
informatie is, zal dit worden teruggekoppeld.
Aanbrengen stickers containers: geen info
Van Coehoornplein: Er is een kadastraal probleem. Bewoners zouden hun fietsenstalling in
de huidige vorm moeten opgeven. Niet alle bewoners zijn hiertoe bereid. Het is nu een
juridische kwestie. Dit punt kan worden afgevoerd.
De aanpak van het winkelcentrum zelf zit ook op slot. Er wordt gestreefd naar een
gelijkwaardige uitstraling.
Hondenpoep: Jasper Maas is sinds 1 september niet meer werkzaam bij de gemeente. Er
zal nu worden gekeken of er mogelijkheden zijn via wijkgelden.
Er wordt opgemerkt dat er nog steeds problemen zijn met digitaal parkeren. In zuid heeft
men al bezwaar gemaakt, omdat men vreest dat er nieuwe parkeeroverlast zal ontstaan,
vooral bij evenementen. Dat zou ook in Boschveld kunnen, bijvoorbeeld bij activiteiten in
de Brabanthallen. De gele kaartjes vervallen in januari 2022.
2. Presentatie van de uitkomsten van het onderzoek schoolkeuze Boschveld.

Marjolein Winter en Lieke Bastiaansen, middels powerpoint.
Lieke Bastiaansen (gemeente) geeft een toelichting.
Uit de buurtmonitor van 2018 bleek dat in Boschveld basisonderwijs onder het
gemeentelijk gemiddelde scoorde. Professionals herkende zich niet in dit beeld. Hierop is
de gemeente gevraagd om hier een nader onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is
uitgevoerd door Marieke Postulars.
Er is eerst gekeken naar beschikbare data. Hieruit bleek dat ouders niet altijd de
dichtstbijzijnde school kiest voor hun kinderen. Daarna is er verdiepend onderzoek
gedaan naar de schoolkeuze die ouders maken.
Uit de data bleek dat ouders uit Boschveld hun kind niet naar de dichtstbijzijnde school
stuurde, maar naar een school verderop. Dit noemt men voorbijloper (een kind gaat naar
een school meer dan 300 meter verder dan de dichtstbijzijnde school). Gemiddeld in de
stad is het aantal voorbijlopers 28%, maar in Boschveld is dat 58% (cijfers 2018: meeste
recente data). Hoe dit landelijk is, is onbekend.
Uit laatste monitor blijkt tevredenheid over Boschveld basisschool wel positief.
Marjolein Winter licht het verdiepende onderzoek toe.
Er is een vragenlijst naar 110 ouders gestuurd. 27% stuurde een respons. Daarnaast zijn er
ook verdiepende enquêtes per telefoon gehouden. Dit heeft eind 2020 plaatsgevonden.
50% van de ouders start een zoektocht naar een basisschool voor 3e verjaardag van het
kind. Circa 75% baseert de keuze op advies van vrienden, buren, partner, familieleden of
andere ouders van het kinderdagverblijf.
Circa 66 % heeft informatie gezocht over de basisschool (bezoek school, bezoeken
websites).
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Vervolgens is een lijst met aspecten opgesteld en met elkaar vergeleken. Hierbij zij ook
referentie scholen in vergelijkbare buurten meegenomen (Deuteren, Gestelse buurt/
Meerendonk).
Daarna is gekeken naar de keuze van de basisschool. De meeste ouders zijn (heel)
tevreden met de uiteindelijke keuze. Dat geldt voor alle buurten.
Als niet is gekozen voor de dichtstbijzijnde school, wat is dan reden?
Diversiteit, pedagogische richting, kinderen van de school matchen niet met eigen kind,
aanbod onderwijs, achtergrond geloof.
Er is ook brede lijst met andere redenen, (praktische redenen, ruim aanbod, buurtkinderen,
diversiteit, wachtlijsten, tevredenheid met school, nieuwheid school, cito toets, zich thuis
voelen, informatiebehoefte).
Verder blijkt dat betrokkenheid van ouders met de school ook een positief effect op de
keuze kan hebben.
Deze informatie geeft inzicht waarom ouders voor een school kiezen.
Anouk Schipper (directeur basisschool Boschveld) licht toe welke acties de basisschool al
heeft genomen.
Er is een ouderavond georganiseerd, wat als positief is ervaren. Er zit echter nog geen
continuïteit in deze avonden, daar moet nog aan worden gewerkt. Verder zijn er
regelmatig goede gesprekken met ouders gevoerd. Er zijn meer aanmeldingen in de
kleuterklassen en er zijn ook ouderinitiatieven.
Er is op zich een positief beeld van de basisschool Boschveld.
In de nabijheid zijn veel basisscholen met elk een eigen concept. Ouders kunnen bij
Basisschool Boschveld ook meekijken ‘in de keuken kijken’ (een les bijwonen). Ze geeft
aan dat het van belang is dat ouders info van school krijgen en niet indirect. Nieuwbouw
heeft impuls gegeven aan aantal leerlingen. Mede door steun van ouders in de nieuwe
woningen in Boschveld. Boschveld heeft unit onderwijs waarbij meerdere leerjaren
binnen 1 ruimte les krijgen zodat er leerlingen in eigen tempo en aandacht onderwijs
krijgen.
Toekomst:
Agenderen in programmateam, positieve aandacht voor de school genereren, activiteiten
actief naar Boschveld toe trekken. Verder kijken naar doorstroom vanuit kinderopvang.
Nu circa 60%, dit is stijgend. Nu 113 leerlingen, vorig jaar 108.
Het verloop van bewoners in Boschveld is vrij hoog, ook dit kan nadelig zijn bij de
schoolkeuze.
Anouk vraagt naar ideeën. De volgende suggesties worden aangegeven:
- Open dag
- Jeugdvakantie organiseren
- Plein aktief activiteiten
- Tuinklup
- Zichtbaar zijn in buurt door kinderen de buurt in te nemen.
- Buurtkrant/ andere publiciteit
- Ouderavond
- Meer info geven aan ouders met kinderen in de opvang over basisschool
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Er wordt gevraagd of de gemeente ook nog sturend gaat werken. Marjolein geeft aan dat
gemeente daar niet over gaat en scholen niet te promoten boven andere scholen. De school is
zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening.
3. Toelichting/ presentatie van de Plus Pakket regeling en evt. beantwoorden van vragen.

Yassine Mami, locatiemanager BBS Boschveld, licht toe. Pluspakketten zijn beschikbaar
in alle BBS’en. Geld uit de pluspakketten zijn bedoeld voor activiteiten t.b.v.
talentontwikkeling, empowerment enzovoort. Er is een jaarlijkse circulatie van € 9500
beschikbaar. De gelden zijn beschikbaar voor inhuren begeleiders/ docenten, maar het kan
ook gaan om speelmaterialen of instrumenten/ muziekles. Gaat vooral om leren. Zowel
voor kinderen (klupup) als volwassen (klupplus) en is voor hele buurt.
De locatiemanager is verantwoordelijk voor de verdeling van het geld, maar doet dit op
advies van partners (school, wijkraad enzovoort).
Dit jaar zijn er 10 aanvragen. Het gaat om activiteiten van school, buurtactiviteiten en
bijvoorbeeld Copernikkel (wereldkeuken).
- Streetcats (net klaar; gaat om opbouwen zelfvertrouwen en bewustzijn jonge meiden)
- Kinderyoga (kinderopvang)
- Muziek voor kleintjes
- Het begint bij mij (opvoedkundige ondersteuning, voor ouders)
- Gezond koken met kinderen
- Zakgeldproject (via Farent)
- Moeder voor moeders (via GGD); opvoeding
Het budget voor 2021 is al besteed. Niet alle activiteiten lopen even goed. Er wordt vaak
wel veel tijd en energie in gestoken, maar het aantal deelnemers blijft achter bij
verwachting (ook omdat deelnemers afhaken). De initiatiefnemer moet zelf zorgen voor
de promotie van de activiteit. Voorheen werden flyers gemaakt met alle activiteiten, maar
die hebben niet het gewenste effect gehad.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het onduidelijk is waar initiatiefnemers en
deelnemers zich moeten melden. Yassine zegt dat ze altijd contact met hem kunnen
opnemen.
Er wordt gesuggereerd dat promotie via diverse websites in de buurt en de Buurtkrant ook
benut moeten worden. Bij buurtactiviteiten zouden ook kraampjes moeten zijn waar de
informatie beschikbaar is.
Yassine geeft desgevraagd ook aan dat er communicatie is tussen de diverse BBS’en om
te kijken of er interessante activiteiten zijn die ook in ander buurten toegepast kunnen
worden.
In januari komt er een nieuw budget. Nieuwe en bestaande ideeën kunnen dan beoordeeld
worden. Meestal wordt in het voorjaar besloten waar het geld naar toegaat.
Idee voor volgende keer: Wat doet BBS; op zoek naar mensen die zaken willen organiseren.
6. Mededelingen OBB/werkgroepen.
* werkgroep Groen & Spelen
Hannie licht toe
- er is nieuwe lid Emske de Krijger
- 3 november wordt er een bollenveld op een veldje bij de Copernicuslaan aangelegd. Studenten
van Yuverta (voorheen Helicon) en kinderen van de tuinklup komen meehelpen. Uiteraard
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-

mogen ook bewoners meehelpen. Er wordt nog wel gevraagd of iemand een grondfrees heeft
om zo de letters (Boschvelt) uit te frezen en zo de ecologische bollen makkelijker de grond in
te krijgen. De activiteit start om 14.00 uur.
Op 27 september zal de werkgroep Groen en Spelen met SDK (ontwikkelaar EKP terrein)
overleggen hoe groen en spelen in dit nieuwe deel van de buurt ingevuld kan worden.
Er komt een overleg met BrabantWonen over een aangevraagde kapvergunning van een 70
jaar oude boom. Volgens de werkgroep is het niet nodig om deze gezonde boom te kappen.
Op 1 oktober is er een regulier overleg met de gemeente. Er zal vooral aandacht zijn voor de
inrichting van Vlek 3.
In de Van Musschenbroekstraat zijn bloembakken geplaatst die tot nu toe onderhouden
werden door bewoners. Dit onderhoud is onder de maat. Er wordt nu gekeken of de gemeente
de verzorging kan overnemen.
Er wordt gekeken of er een watertappunt kan komen nabij de school. Dit is vooral fijn op
warme dagen.

Losstaand van werkgroep Groen en Spelen wordt er medegedeeld dat er deze week een
elektriciteitsvoorziening vanuit de BBS naar de Boschveldtuin wordt aangelegd.
6. Rondvraag
Hannie Borsetti: Burendag in Boschveld is op 21 september 10.00 uur in de Boschveldtuin en
duurt tot circa 13.00 uur
Ties den Engelsen: Röntgenstraat is onlangs onkruidvrij gemaakt, maar het restant is blijven
liggen. Is niet fraai en bij nat weer zelfs gevaarlijk.
Hannie neemt dit mee in overleg met de gemeente
Bart Oosterveld: heeft melding gemaakt over asfaltcentrale vanwege stank.
Er wordt ook aangegeven dat er in de buurt asfalteringswerkzaamheden zijn geweest en de stank
ook daarvan afkomstig kan zijn geweest. De asfaltcentrale draait op beperkt niveau. Er wordt op 2
plekken (Oude Vlijmenseweg en Ertveld) gemonitord.
Yassine Mami: zoekt mensen die mee willen praten in beraad voor pluspakketen.
Shivana Eduards: ik heb nu een werkplek in Parousia.
Liesbeth van Malsen: er komt een wijkschouw, doe mee of meldt situaties. In de BBS staat een
bus waar ideeën afgeleverd kunnen worden. Zie ook Buurtkrant.

De vergadering wordt gesloten om 21.31 uur.
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Actielijst
Datum
20191125
20200511

20210322
20210920

Volglijst
Datum
20140713
20151130
20151130
20160229
20160627
20170517
20160523
20161017
20170403
20170515
20171016
20180827
20190701
20191125
20191125
20210201
20210201
20201116
20210322
20210920

Onderwerp
Samen gezond

Afspraak
Stephanie van Mook/ Paul
Hilgers
Aanbrengen betere informatie op
Afvalstoffendienst/ Linda
afvalcontainers (buiten beter app e.d.)
van Nuland/ Liesbeth van
Malsen
Hondenpoepoverlast oppakken met het Riekje Bosch
handhavingsteam
Wat doet BBS
Agendapunt

Onderwerp
Cliënten/bezoekers die gebruik maken van de service
van het wijkplein; Jaarlijks overzicht
Melden verdachte situaties bij politie
Overleg diverse partijen over overlast in Boschveld
Toezicht openbare ruimte
Voortgang Winkelcentrum / Handhaving
vergunningen
Mogelijke parkeerdruk als gevolg plannen Grasso en
gebruik EKP door kunstacademie
Voortgang aanpak Sociale visie
Activiteiten voor ouderen
Aanpak crowd support/ control, verkeer en geluid bij
evenementen Brabanthallen
2 maal per jaar gebruik BBS evalueren
Volgen ontwikkeling EKP
Beheersen illegale stort bij verhuizingen
Bespreken mogelijke afsluiting Edisonstraat
(verkeerstelling enz.)
Uitvoer werk openbare ruimten door aannemer
Opvolgen natuur inclusief bouwen (15% groen)
Kunstprojecten in Spoorzone
Betrokken zijn bij inrichting Grenco-terrein
Periodiek uitwisselen politiegegevens/ ervaringen
Opvolgen problemen digitaal parkeren

Verslag Boschveldoverleg 20 september 2021

Streefdatum
Nov 2021
Nov 2021

Nov 2021
Nov 2021

Afspraak
Divers/ gemeentelijk Meldpunt
Schoon, Heel en Veilig
Alle bewoners
Riekje Bosch; doorlopend
Gemeente
Sonja de Jong
Angelique Breukel/ Sonja de Jong
/ Werkgroep stedenbouw.
Allen
Allen
Allen/ Peter Tolsma
Yassine Mami/OBB
Sonja de Jong
Leefbaarheidsteam
Allen
Gemeente openbare ruimte
Gemeente/ OBB
Miesjel van Gerwen
OBB
Tomas Sluiter
Bewoners/ gemeente
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Aantal voorbijlopers; groene lijn is gemiddelde stad. Boschveld heeft veel kinderen die buiten
Boschveld naar school gaan.

Redenen van ouders voor basisschoolkeuze kinderen
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Meeste ouders zijn (heel) tevreden over schoolkeuze

Veel ouders kiezen niet voor dichtstbijzijnde school (Boschveld)
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Redenen waarom ouders niet kiezen voor dichtstbijzijnde school

Acties om meer kinderen op basisschool Boschveld te krijgen
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