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6 Hoofdthema’s

1. Sociaal en veilig

2. Samen wonen

3. Samen leven

4. Kinderen en jongeren

5. Taal en communicatie

6. Ondernemend Boschveld



Thema Sociaal en veilig

1. Aanpak Armoede
2. Extra aandacht voor ouderen, zorgvraag, eenzaamheid en 

psychische kwetsbaarheid
3. Politiecijfers
4. Periodieke analyse van jeugd en signalering van trends
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Sociaal en Veilig

• Aanpak Armoede

Stand van Zaken:

• De Buurtvrouwen hebben contact gehad met WeenerXL omdat mensen niet 
goed verder werden geholpen als ze bij de gemeente een beroep deden op 
sociale regelingen. De bejegening is verbeterd.

• De financiële problematiek is groot.
• ‘Buurtvrouwen’ en het wijkplein signaleren armoede. 
• Kinderen kunnen naar de Kledingbank voor sportkleding.
• De initiatieven van Copernikkel zoals de Klussendienst, Fietswerkplaats, 

Naaimeetup en Boschveld Wereldkeuken zijn o.a. gericht op het bestrijden van 
armoede. Het project “Copernikkel werkt” heeft als doel mensen te 
ondersteunen bij het vinden van werk.
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Aanpak armoede

• Te ondernemen acties:

1. Het project Doe Mee is actief op de BBS. Ambassadeurs van het project behandelen 
vragen over Leergeld, Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. Zij kijken ook naar het 
aanbod van kleding- en voedselbank, collectieve zorgverzekering etc. Vanuit Boschveld
is 22 x een beroep gedaan op St Leergeld.

2. Er is nog geen spreekuur van de consulent van WeenerXL in het wijkplein. Hierover is 
nog overleg tussen Koo en WeenerXL. 

3. Het project “Geld en ik” start in december op het Wijkplein (trekkers Jill Franken en 
Mouna Mohamed). Hier meer bekendheid aan geven.

4. Farent en gemeente gaan in gesprek om de koppeling tussen beleid en de feitelijke 
situatie beter af te stemmen.

5. Power Up zet in op schudhulpverlening voor jongeren.
6. 1 x Per maand staat PowerUp met de “Geld moet rollen”– schoolbus op het plein van het 

KW1C waarbij jongeren vragen kunnen stellen over geld, inkomen en schulden.
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Sociaal en veilig

• Extra aandacht voor ouderen, zorgvraag, 
eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid.

Stand van zaken: 

• Er is behoefte aan activiteiten om elkaar te ontmoeten. In de bestaande 
activiteiten worden eenzame mensen opgenomen: Wereldkeuken, Van 
Harte Resto, vrijwillige thuishulp, klussendienst, ondersteuning voor 
mantelzorger, NaaimeetUp, Fietsenwerkplaats, Westhoek.

• Het huiskamerproject op de Westhoek is gestopt wegens te weinig 
animo vanuit de wijk. Er zijn wel nieuwe activiteiten opgestart voor 250 
bewoners.(trekker Annemarie van Oers)

• Copernikkel wordt steeds meer een ontmoetingsplek.
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Sociaal en Veilig

Monitoren politiecijfers

Stand van zaken
De politiecijfers van jan-okt 2019 vergeleken met  jan-okt 2018
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2018 2019

Inbraak  woning/schuurtje/garage 12 8

fietsendiefstal 11 14

auto-inbraak 26 20

bedreiging 11 7

mishandeling 7 5

vernieling 12 13

overlast 135 118



Sociaal en veilig

Politiecijfers – 2

• De situatie in Boschveld is verbeterd op fietsendiefstal en vernieling na.

• Het aantal overlastmeldingen is gedaald met name door een daling van 
jeugd- en geluidsoverlast. Maar de overlast door alcohol/drugs, 
zwervers en verwarde personen is gestegen. 

• Er is veel inzet op de overlast o.a. door herijking camera’s, aanpak op 
horeca en aanpak op overlast jeugd.

• De politie waardeert het dat de meldingsbereidheid is toegenomen.
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Monitoren politiecijfers

Te ondernemen acties:

1. Inzet op overlast jeugd
2. Inzet op opvang verwarde personen.
3. Inzet op horeca.
4. In het leefbaarheidsoverleg worden verkeersknelpunten 

besproken. Voor Boschveld zijn dit er relatief weinig.
5. In het bewonersoverleg is aanpak geluidsoverlast vaak 

onderwerp van de agenda, vooral bij evenementen.

• Trekkers punt 1, 2 en 3: Carry van Schaayk/Bas van Boxtel/Joris 
Ketelaars/Ron van Gijn

• Trekker punt 4: Koen Gijsbrechts.
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Sociaal en Veilig

Periodieke analyse van jeugd en signalering 
van trends

Stand van zaken: 

Er zijn zorgen over jongeren met crimineel gedrag en een toenemende 
straatcultuur. Het gehele jeugdnetwerk inventariseerde wat nodig is om 
vervolgens een plan van aanpak op te stellen. 
In samenwerking met bewoners is een Aanpak op Straatcultuur ontwikkeld. 
Deze wordt in november gepresenteerd.
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Periodieke analyse van jeugd en signalering van trends
Te ondernemen acties:

1. Politie-inzet is nu geregeld op La Classe, Chill-Out, Coehoornplein, 
Paleiskwartier, Copernicuslaan, rondom de locatie van de oude school en bij 
de BBS.

2. Bij school zijn combinatiewerkers sport actief (Plein actief).
3. Sportaanbod vanuit PowerUp073 zoals Boxveld Fit (uitgebreid naar 2x per 

week / 1x in het weekend).
4. Start activiteit powerboys / powergirls voor groep 8 leerlingen van alle po 

scholen uit West.
5. Project Fight2Create is gestart
6. Inzet ambulant jongerenwerk is doorlopend.
7. Vanuit Openbare Orde en Veiligheid is ingezet op een plan van aanpak voor 

heel West. Dit wordt in het programmateam en het bewonersoverleg 
geagendeerd.

• Trekkers: Carrie van Schaayk,  Marlies Molenaar.
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Thema Samen wonen

1. Aanpak illegale stort
2. Participatie bij renovatie en nieuwbouw
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Samen wonen

Aanpak illegale stort

Stand van zaken:
• De aanpak van illegale stort is hardnekkig. Ondanks grote inzet blijft dit 

een probleem. Probleem is vooral urgent aan de westkant van de 
Copernicuslaan, waar de te slopen flats van BrabantWonen staan. 

• Aanpak is maatwerk en varieert per locatie. In de Marconistraat zijn 
i.s.m. bewoners de plantvakken ingericht. In de Lorenzstraat zijn 
rondom de containers bloemenmatten aangelegd.
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Aanpak illegale stort
Te ondernemen acties:

• Er wordt gekeken naar mogelijkheden om bijplaatsingen en stortingen 
tegen te gaan.

• Eerste stap wordt gezet naar orde rondom containers (schone 
containers, leesbare stickers, nette openbare ruimte)

• Extra inzet van BrabantWonen is noodzakelijk bij de uitverhuizing en 
tijdelijke bewoning. 

Trekkers: Jasper Maas, Edith van Venrooij en Anne-Lita Pijnenburg
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Samen wonen

Participatie bij renovatie en nieuwbouw

Stand van zaken:

• Brabant Wonen gaat 7 flats in deelgebied 21 aanpakken. Er is veel inzet op 
fysiek nodig zijn. Voor bewoners brengt dit veel onzekerheid over de toekomst.

• De woningen die leegkomen worden eerst aangeboden aan bewoners van blok 
1 als wachtwoning en anders tijdelijk verhuurd. Nu worden 82 woningen tijdelijk 
verhuurd, dit is incl. 10 woningen die door GAPPH vastgoedbeheer worden 
beheerd. 

• Als mensen uit 2e lijns instellingen worden geplaatst, is samenwerking tussen 
corporatie en Farent noodzakelijk. 

• De AVG werkt belemmerend in de samenwerking over tijdelijke huurders en ad 
hoccers. De samenwerkende partners moeten dit goed blijven monitoren.
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Participatie bij renovatie en nieuwbouw

Te ondernemen acties:

• Farent, buurtvrouwen en de gemeente hebben in december 
met Brabant Wonen gesproken om de communicatie te 
bevorderen over plaatsing van mensen uit de 2e lijn. 

• Nagaan of de Klussendienst van Copernikkel kan worden 
ingezet.

• Extra aandacht voor adhoccers vanuit de woningcorporatie.

Trekker: Corporaties, Farent
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Thema Samen leven

Stand van zaken: 
Er is een diversiteit aan  bewoners, die als goede buren willen 
samenleven. Bewoners zijn actief en hebben iets over voor hun wijk. Veel 
bewoners willen graag in hun buurt blijven wonen.
Maar
Er is het afgelopen jaar ook een toename van incidenten en 
overlastsituaties, mede door instroom van veel (tijdelijke) bewoners met 
een rugzakje. De draagkracht van de wijk neemt af. De instellingen die 
deze bewoners in behandeling hadden moeten meer begeleiding blijven 
geven. 
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Samen leven

Te ondernemen acties:

• Verbinding leggen tussen de verschillende 
bewonersgroepen in de wijk en segregatie voorkomen.

• Wijk- en dorpsbudget regeling en pluspakketten stimuleren 
bewoners om samen activiteiten te ondernemen.

• Meer diversiteit in de BBS.

Trekkers: wijkwerkers, wijkbewoners, Copernikkel en BBS
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Thema kinderen en jongeren

Stand van Zaken
• Boxveld Fit loopt. Er wordt 2x in de week gesport samen met andere bewoners (een 

groep kinderen en een groep volwassenen).
• Club up en ambulant kinderwerk hebben activiteiten voor kinderen: kookclub, 

pottenbakkersclubje, sporten zoals capoeira.
• Huiswerkbegeleiding vindt plaats in Jongerencentrum4West; 

https://www.powerup073.nl/huiswerk
• Voorleesactiviteiten.
• Plein Actief kennismaken met sport.
• Boschveld actief .
• Kinderen en jongeren worden vanuit deze activiteiten toegeleid naar andere activiteiten of 

passende ondersteuning.
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https://www.powerup073.nl/huiswerk


Inzet voor jongeren en kinderen

• Te ondernemen acties:

1. Inzet nodig voor kwetsbare jongeren zonder 
startkwalificatie. Trekker: Marlies Molenaar.

2. Inzet voor kinderen en jongeren via Boxveld Fit en 
huiswerkbegeleiding door Plein Actief en Copernikkel.

3. Er komt een uitbreiding van ambulant kinderwerk in geheel 
West.
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Inzet voor jongeren en kinderen

Ouderbetrokkenheid vergroten

Stand van zaken:

• Enthousiaste groep, waarin nog meer ouders zouden 
mogen participeren. De energie is aanwezig om weer 
nieuwe initiatieven te bedenken, de ouders kijken nu ook 
naar andersoortige activiteiten.

• Organisatie van zomer- en winterfeest was geslaagd.
• Ouderinitiatief van kinderdagverblijf i.s.m. met school om 

meer leerlingen naar KC Boschveld te krijgen.
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Ouderbetrokkenheid vergroten
Te ondernemen acties:

• Organisatie van zomerfeest.

• Start oudercafe: Iedere donderdag van 8.30 –10.00 uur. Doel is 
verbinden, ontmoeten en gezellig samen zijn. Elke maand wordt een 
jeugdprofessional uitgenodigd om aan te sluiten.

• Puber-inloop ochtend voor ouders in 4West

• De Ouderkamer wordt sinds september breder ondersteunend dan 
alleen de opvoedingsondersteuning. Themabijeenkomsten worden nu 
georganiseerd op aanvraag van ouders. 

Trekkers: Boschveld Actief, Karima Lasgaa, Karima Majiti
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Inzet voor jongeren en kinderen

Plein Actief, huiswerkbegeleiding

Stand van zaken: 

• Plein Actief: Gratis sport- en spelinloop voor alle kinderen uit Boschveld
tussen de 4 en 12 jaar loopt goed. Steeds meer ouders zijn aanwezig, 
nieuwe kinderen weten de weg te vinden en het is een bekende 
activiteit in de wijk. Na de winterstop start men op 6 maart weer van 
12.30- 14.00. Er zijn actieve vrijwilligers werkzaam. (Trekker: Anneke 
Baks)

• Huiswerkbegeleiding door Farent en Copernikkel:  Momenteel 5 actieve 
vrijwilligers die in totaal circa 15-20 kinderen helpen. 6 Kinderen staan 
nog op de wachtlijst. Er is een tekort aan vrijwilligers.
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Sportactiviteiten, Plein Actief, huiswerkbegeleiding

Te ondernemen acties:

• Plein Actief wordt voortgezet met een poging om meer 
ouders te betrekken. Trekker: Anneke Baks.

• Werven vrijwilligers huiswerkbegeleiding. Wellicht op 
scholen werven? Trekker Copernikkel en Farent.
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Thema Taal en Communicatie

1. Aanpak taalachterstand
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Aanpak Taalachterstand

Stand van zaken: 

• Taalgroepen op 2 dagdelen op de BBS voor vrouwen en met individuele 
taalmaatjes

• Taallessen bij de Copernikkel op ma- en wo- ochtend, do- avond. Op 
maandagmiddag individueel.

• Taalpunt is geopend in de Helftheuvel met taalvrijwilligers van Babel.
• Er komt een taalles voor mannen in West.
• Inzet op laaggeletterdheid
• Individuele bezoekers van het Wijkplein kunnen aan een taalmeting 

deelnemen om hun taalvaardigheid te meten. Daarna volgt een gesprek 
en toeleiding naar taalactiviteiten.
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Aanpak taalachterstand
Te ondernemen acties:

• Mensen blijven attenderen op taalaanbod

• Inzet op laaggeletterdheid door wijkplein

• Werven taalvrijwilligers

• Toeleiding naar een regulier taalinstituut stimuleren.

Trekker: Asya van Wamel en de Copernikkel
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Thema Ondernemend Boschveld

In Boschveld is een wijkonderneming actief en 
zeer succesvol: De Copernikkel.
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Wijkonderneming Copernikkel

Stand van zaken:

De Wijkonderneming is sinds 15 april 2016 een coöperatie. De gemeente 
biedt een vaste plek aan de Copernicuslaan. Elf initiatieven zijn nu lid van 
de Coöperatie: Fietswerkplaats, NaaiMeetup, BoschveldWereldkeuken, 
Boschveldtuin, Klussendienst, Reparatiestraat, Huiswerkbegeleiding en 
taallessen, Boschveldband, Boschveldkoor. De Boodschappendienst draait 
onder verantwoordelijkheid van Farent. 
Copernikkel en Farent hebben een goede samenwerking.
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Ondernemend Boschveld

Te ondernemen acties:

1. De Bewoners Advies Groep geeft advies bij de beoordeling 
van de wijk- en dorpsbudgetten. Ondernemingen van 
wijkbewoners steunen.

2. Copernikkel is een coöperatie waarin de initiatieven elkaar                
versterken.

• Trekker: Wieke Wijnen
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