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Verslag	Boschveldoverleg	26	augustus	2019			
	
Aanwezig:				
Bewoners:		Nina	Hagoort,	Nicole	Pakker,	Janneke	Hermans,	Johannes	Lijzen,	Lonneke	Munnichs,	
Ronald	van	Berkel,	Ruud	Berlo,	Elsa	Reis,	Rob	Verschuur,	Ties	en	Engelsen,	Leidi	Haaijer,	Enrico	
Zondag,	Sonja	Darrest,	Jaap	Sonnevijlle,	Harriet	Beekwilder,	Josephine	Schregardus,	Hannie	
Borsetti,	Welmoed	van	Driel,	Mischa	Claessen,	Claartje	Bom,	Rene	Vonk	
Buurtman/	Buurtvrouw:	Shivana	Eduards	
Gemeente:	Riekje	Bosch,	Jasper	Maas.	
		
Afwezig	met	kennisgeving	(zover	bekend):		
Bewoners:	Ellie	Jordans,	Jeanette	van	Lier,	Jonneke	Hermans,	Mieke	Haggenburg,	Fulco	Havelaar,	
Liesbeth	van	Malsen	
Politie:	Bas	van	Boxtel	
	
Noot:	Dit	verslag	moet	nog	worden	goedgekeurd.	Eventuele	wijzigingen/	aanvullingen	
worden	vermeld	in	het	verslag	waarin	onderstaand	verslag	wordt	goedgekeurd.	
	
1. Opening en mededelingen 
Rob Verschuur opent de vergadering om 19.36 uur en heet nieuwe bezoekers welkom. 
Er wordt een voorstelrondje gedaan.  

 
2. Goedkeuring verslag 1 juli jl. en langslopen takenlijst 
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
Actielijst: 

- Aanpak winkelcentrum: blijft een initiatief van bewoners/ winkeliers 
- Beantwoorden vragen kap Acacia’s: er zijn nog steeds geen antwoorden 
- Voorrangsregeling: bewoners Boschveld die niet zijn ingeloot voor nieuwe woningen kunnen 

zich melden bij OBB 
- Koelinstallatie BBS: er is demper geplaatst; 5 decibel reductie: kan afgevoerd worden 
- Onderzoek basisonderwijs: er is start gemaakt voor zomervakantie, wordt nu verder opgepakt.  
- Illegale stort Vlek 21: OBB heeft met BrabantWonen gesproken en leefbaarheidsteam is er 

mee bezig 
- Verbindingskast glasvezel: er is nog geen locatie, mogelijke locatie is Simon Stevinweg 
- BTL-rapport: Er is nog steeds overleg, gaat naar gemeenteraad/ wethouder.  

 
Volglijst: 

- Melden verdachte situaties: overlast in wijk lijkt minder zowel rondom BBS als bij Starlight 
 

3. Ontwerp en aanleg fase 2 van Park Boschveld  
Wanneer in het najaar de huizen langs de Paardskerkhofweg en achter de Copernicuslaan gereed 
komen, kan fase 2 van het park worden aangelegd. Het ontwerp van de inrichting voor deze tweede 
fase zal worden gepresenteerd door William Jans (Gemeente). In het ontwerp is de inbreng vanuit de 
laatste werkbijeenkomst met bewoners van mei 2018 meegenomen. Iedereen kan reageren op het 
ontwerp en reactie worden meenomen voor het maken van de bestekstekeningen. 
 
William Jans licht toe: 
De term ‘Hart’ komt uit Wijkplan ‘Boschveld Beweegt’. Doel is om in dit gebied ‘Spelen en 
Ontmoeten’ mogelijk te maken. Bij de BBS is het deel spelen gerealiseerd in de vorm van een 
wijkspeeltuin. Voor de rest van het Hart ging de voorkeur uit naar informeel spelen en zouden geen 
speelplekken gerealiseerd worden. 
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De rest van het Hart zal vooral groen worden, met verbindingen tussen oude en nieuwe gedeelte (oost-
west), maar ook noord-zuid verbinding als alternatief voor Paardskerkhofweg, omvatten.  
Daarnaast dient park als infiltratieveld voor overtollige regenval. Verder hebben alle woningen een 
gescheiden rioolstelsel. 
Door overleg met bewoners zijn diverse thema’s/ items naar voren gekomen, zowel sfeer als gebruik.  
Daarnaast is er een wensenlijst qua meubilair. Beheer van het gebied blijft bij de gemeente. In de 
eerste fase zijn nu jonge bomen geplant. In het plan is opgenomen dat er ook grotere bomen worden 
opgenomen. Bomen in grote maat is een boom die ouder is dan een paar jaar.  
 
Nina Hagoort (Groen en Spelen) merkt op dat het beheer tot nu toe slecht wordt uitgevoerd.  
Jasper Maas geeft aan er problemen zijn met huidige aannemer. De gemeente besteedt het werk uit aan 
1 aannemer (of meerdere als dat nodig is). Bij slecht beheer kan de gemeente boetes opleggen aan de 
aannemer, wat ook al is gebeurd. Het is niet zo gemakkelijk om een andere aannemer aan te stellen, 
maar er kan bij verdere uitbreiding wel rekening mee worden gehouden.  
 
Er wordt ook opgemerkt dat er gedacht kan worden aan een drainage-systeem van regenwater. Dit gaat 
nu het (infiltratie)riool in. 
 
William Jans legt aan de hand van een ontwerpplan uit wat er nu aan plan is: 
 
Fase 1 is al aangelegd. Het gras ligt lager dan voetpaden in verband met waterberging. Er zijn ook 
diverse jonge bomen geplant waarbij gekozen is voor verschillende soorten bomen. De bomen staan in 
rechte lijnen in verband met de laanrichting. Voor verharding in de vorm van paden is gekozen voor 
kleinere steentjes, in diverse kleuren.  
Fase 2 betreft het gebied tussen recente bebouwing (gelijk aan fase 1). Er is hier ook een doorgang 
vanuit Marconistraat. Er komt hier een veld met vaste planten en eventueel bankjes, stenen/ stapstenen 
(in lagere gedeelten die ook water kunnen bevatten). 
Fase 3: In noordelijkste gedeelte iets met spoorlijntje (spoor/ grindbak; circa 50 meter lang) en vaste 
planten. Parkeerplaatsen aan oude Engelenseweg wordt groen met hondenuitrenveld en een wal als 
afscheiding met de weg. Bedoeling was om basketbalpaal terug te plaatsen, maar bewoners 
Veemarktkwartier lijken hier geen behoefte aan te hebben. Ook is er groen geplant 
Er is ook een beplantingsplan, dit is echter te gedetailleerd voor deze vergadering; de werkgroep 
Groen en Spelen kan hier eventueel apart naar kijken. 
 
Behalve de inrichting van het Hart, is ook het plan om delen van straten in het Hart eruit te nemen.  
Een deel van de Marconistraat wordt omgezet in park en ingericht als gebied dat alleen te voet 
bereikbaar is. Ook zal een stuk Edisonstaat eruit genomen worden (van ’s-Gravesandestraat tot de 
Copernicuslaan). Het doorgaande verkeer zou dan via de Musschenbroek en ’s-Gravesandestraat gaan. 
Bewoners van deze straten willen graag weten wat de toename van het verkeer is, want een toename 
van doorgaand verkeer zou overlast kunnen veroorzaken.  
 
Leidi Haaijer geeft aan dat stenen ondergrond zoals rondom de wijkspeelplaats bij BBS bij warm weer 
erg heet wordt zodat spelen moeilijk wordt (hitte stress). Als Marconistraat weg is kan meer 
verharding vervangen worden door groen.  
Schuurtjes van de flats aan de Copernicuslaan mogen alleen verplaatst worden als 70% bewoners 
akkoord is. Dit is wel nodig voor een herinrichting. Dit echter een zaak van BrabantWonen, die het 
geld dat ze met de verkoop van (gesloopte) flat aan de Marconistraat heeft gekregen, zal besteden aan 
het verplaatsen van de schuurtjes.  
Janneke Hermans vraagt of er ooit een telling van Verkeer op Edisonstraat is gedaan. Dit blijkt niet zo 
te zijn.   
Johannes Lijzen stelt voor om Marconistraat snel af te sluiten en eventueel een proef te doen met 
tijdelijke afsluiting Edisonstraat  
In het huidige plan hart zijn geen nieuwe speelvoorzieningen gepland, maar mogelijk is dit te 
heroverwegen.  
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Planning inrichting zal eerst worden afgestemd met werkgroep Groen en Spelen. Aanvang kan pas als 
woningen klaar zijn (eind 2019) 
 
Ander onderdeel is het terrein Grenco (kant Paardskerkhofweg). Hekken zijn al weggehaald. Er wordt 
nu gestreefd naar een tijdelijke inrichting. In bepaalde gedeelten kunnen de klinkers eruit en groen 
erin. Bedoeling is dat door plantenbakken/ heggen voorkomen wordt dat er wordt geparkeerd. Leidi 
Haaijer geeft aan dat groen ook voor verkoeling kan zorgen.  
Het idee van (tijdelijk) groen aan de kant van Grenco wordt als positief aangemerkt. Omdat niet 
duidelijk is wat er gebeurt met de bebouwing, kan er nog geen definitief plan worden gemaakt. 
Ondernemers die goederen aangeleverd krijgen zullen bereikbaar blijven.  
Er is nu veel onkruid bij Keramisch spoor. Er zal bekeken worden wat daaraan gedaan kan worden.  
 
Paleiskwartier: gemeenteraad wil de Onderwijsboulevard 2 maanden op verschillende manieren 
afsluiten om te bekijken wat gevolgen zijn. Hierover zijn zorgen, omdat hierdoor de ontsluiting 
beperkt wordt en het gevolgen kan hebben voor verkeer in de wijk (aan die kant alleen via 
spoortunnel). 
 
Pauze 
 
4. Klup Plus-programma in de BBS seizoen 2019/2020   
 Het beraad van beroepskrachten heeft onlangs de Pluspakkettenagenda 2019/2020 vastgesteld. 
Daarnaast wordt een Klup Plus-programma in de BBS opgezet voor het komende schooljaar. Lindsey 
Rundberg (bewoonster en coördinator van deze activiteiten) zal beide kort toelichten en wil graag in 
gesprek gaan om na te gaan aan welke activiteiten vooral behoefte is in de wijk. Het aanbod zal daar 
op afgestemd worden. 
 
Lindsey Rundberg licht toe: 
Pluspakketten zijn bedoeld om wijkbewoners met elkaar verbinden. Er kan door bewoners een 
initiatief worden opgestart worden (onder noemer Klup Plus). Als het goed werkt (bijvoorbeeld dat het 
5 keer georganiseerd kan worden) dan kan activiteit worden voortgezet via wijk- en dorpsbudget.  
Activiteiten kunnen gratis worden aangeboden door bijdragen uit het pluspakket, maar in praktijk 
blijkt dan bewoners al snel afhaken. Mogelijke oplossing is toch een bijdrage van de deelnemers te 
vragen om zo commitment te krijgen.  
In huidige blok van Klup Plus zijn een aantal activiteiten door tekort aan belangstelling niet 
doorgegaan. Lindsey vraagt om ideeën om belangstelling te verhogen.  
Opgemerkt wordt dat activiteiten vaak overdag zijn, hiermee worden werkenden al uitgesloten. Dit 
heeft te maken met beschikbare ruimte en beschikbare leraren. 
Mogelijk kan je met een borg werken; als je alle activiteiten bijwoont krijg je het geld terug. Het geldt 
voor activiteiten die in en/of vanuit BBS komen. 
Voorstel is een soort prikbord te maken van activiteiten in de wijk, lang niet iedereen leest de folders  
Laat principe dat activiteiten binnen BBS moeten plaatsvinden los, zorg dat de BBS aanjager is van 
activiteiten, ook al is dat elders in de wijk.  
Activiteiten worden nu vaak via het Kind Centrum verspreid, maar niet onder alle bewoners van de 
wijk.  
Er worden een aantal suggesties gedaan voor activiteiten voor Klup Plus: 
bloemschikken, spellenavond, buurtcafé, buurtquiz, iets met muziek  

 
5. Politiecijfers 2e kwartaal 2019 (Bas van Boxtel) 
Bas van Boxtel is er niet, wordt doorgeschoven naar volgende vergadering 

 
6. Mededelingen en werkgroepen: 
* Planning sloop Marconiflat 
Sloop is klaar.  
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* Bouwrijp maken Vlek 3 
Wordt najaar (aanleg rioleren; kappen bomen). Ambtenaren waren op vakantie, vanaf september 
overleg weer oppakken.  
 
* Werkgroep Groen en Spelen 
Jasper Maas: er zijn drie opties voor spoorlijn in het Hart; welke keuze ook gemaakt wordt, het moet 
beheersbaar zijn. 
Er komt steeds meer groen, maar ook onkruid omdat aannemers hun taak niet uitvoeren.  
Er komt nog een inboetroete, waarbij bekeken wordt welk ontbrekend groen moet worden her- of 
geplant. 
Voorkom dat gemeenschapsgeld besteed wordt aan schades die door aannemers worden veroorzaakt.  
Er zijn grote zorgen over aanpak hiervan door ambtenaren. Signaleren van schade door bewoners is 
dan niet zinvol. 
 
* Schoon, heel & veilig:  
Geen extra punten; er is geen werkgroep.  

 
7. Rondvraag en sluiting. 
Nina Hagoort: merkt op er nog veel ouders hun kinderen naar scholen buiten de wijk sturen. Er is een 
ouderinitiatief. Vermelden in Buurtkrant.  
Riekje Bosch: Speelplaats Koestraat wordt officieel geopend op 4 september 16.00 uur 
 
	
Actielijst			
	Datum			 Onderwerp			 Afspraak			 Streefdatum	
20160627	
20170517			

Voortgang	Winkelcentrum	
/	Handhaving	vergunningen			

Kathy	van	Grinsven			 Januari	2020	

20160523			 Mogelijke	parkeerdruk	als	gevolg	
plannen	Grasso	en	gebruik	EKP	door	
kunstacademie			

Angelique	Breukel/	Sonja	
de	Jong	/	Werkgroep	
stedenbouw.			

Oktober	2019	

20170515			 Nagaan	wat	beantwoording	is	inzake	
acacia’s	Parallelweg			

Jan	Winter			 September	2019	

20180625			 Kijken	of	voorrangsregeling	voor	
bewoners	juist	wordt	toegepast	in	fase	
2	verkoop			

OBB			 4e	kwartaal	2019	

20190121	
20190826	

Bespreken	inrichting	fase	2	en	3	Hart	
van	Boschveld	

Sonja	de	Jong/	G&S	 Januari	2020	

20190520	 Onderzoek	naar	kwaliteit	
basisonderwijs	

Riekje	Bosch,	Marieke	
Postulart	

November	2019	

20190701	 Beheersen	illegale	stort	bij	
verhuizingen	

Leefbaarheidsteam	 Oktober	2019	

20190701	 Vinden	locatie	verbindingskast	
glasvezel	

OBB	 September	2019	

20190701	 Bespreken	BTL	rapport	 G&S/	Gemeente	 September	2019	
20190826	 Inrichting	openbaar	gebied	Grenco	 Gemeente/	ondernemers/	

G&S	
Januari	2020	

20190826	 Ideeën	voor	Klup	Plus	bekijken	 Yasine	Mami	 Januari	2020	
20190826	 Inboetronde	 Gemeente/	G&S	 Januari	2020	
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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				
20160523			Op-	en	afritten	stoepen	voor	

rolstoelgebruikers			
Liesbeth	van	Malsen/	Koen	
Gijsbrechts			

20160627			
20180625			

Bestemmingsplan	Vlek	3			 Sonja	de	Jong	1ekwartaal	2019		

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	

			
		


