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OVERLEG 
 
Datum & tijd : 2 juli 2013 19:00u ..................................................  
Locatie :  Terminus ................................................................  
Aanwezig : Will Hoeben, Stijn Mertens, Josie de Vuijst, Boudewijn Reijenga, Riekje Bosch 

(Wijkmanager), Joris van Esch (stedenbouwkundige) & Anniek van Aert .................  
Uitgenodigd : Christine Jetten (beeldend kunstenaar – gevelornamenten) .....................................   
Afwezig : Hendrik-Jan Aantjes ...............................................  ....................................................  
Notulen : Anniek van Aert .....................................................  ....................................................  
 

 
1. OPENING Actie 
 Iedereen wordt welkom geheten 
 Christine Jetten wordt als gast welkom geheten, tevens wordt haar de historie van het 

buurtcomité  verteld en de achtergrond, doelen etc van het project BoschBoulevard uitgelegd. Zie 
verder 7.6. 

 

  
2. MEDEDELINGEN  
Er zijn geen mededelingen  
  
3. POST  
Er is zijn geen inkomende stukken  
  
4. NOTULEN  
De notulen van 4 juni worden akkoord bevonden.  
  
5. ACTIELIJST  
Zie actielijst  
  
6. WERKGROEP Sociaal Buurtleven 
Deze werkgroep wordt niet besproken 

 

  
7. WERKGROEP BoschveldBoulevard  
7.1 Algemeen 
11 juni 2013 is het Project BoschveldBoulevard unaniem akkoord bevonden in de Commissie. Will, 
Josie, Stijn en Boudewijn waren hierbij aanwezig. Will heeft het plan mondeling gepresenteerd. 
25 juni 2013 is de BoschveldBoulevard in de Gemeenteraad voorgesteld. Will en Boudewijn waren 
hierbij aanwezig. Het voorstel in wederom unaniem aangenomen. 
 Project in nu officieel bij de gemeente van start  Joris is projectleider van de ontwikkeling. 

 

  
7.2 Financiën  BIG 
Josie heeft 5 juni een aanvraag gedaan van € 1.000,- bij de gemeente. 
Hier zal binnen 4 tot 6 weken antwoord op komen. Verwacht wordt dat er half juli uitsluitsel is. 
Dit geld is bestemd voor de buurtinformatiedag en de activiteiten hierom heen.  

 

  
7.3 Planning & Status Project Gemeente  
Joris geeft aan dat hij van de gemeente de opdracht heeft gekregen om het project 
BoschveldBoulevard in kaart te brengen, hierbij uiteraard ook de financiële kant. 
Hij start vanaf nu met de vooronderzoeken en werkzaamheden: rioolonderzoek etc. 
Vanaf begin 2014 zal hij starten met het definitieve projectplan. 
 
Financiën 
De gemeente heeft sowieso € 350.000 vrij gemaakt voor dit project. Aan de hand van de resultaten 
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van het plan van Joris zal worden bekeken of dit al dan niet toerijkend is.  
Naast dit bedrag staat er ook € 72.500 vast voor de herinrichting van de entree van het W2. 
 
Straatwandeling(en) & Inspraakavonden 
Joris geeft aan meerdere wandelingen of bijeenkomsten te willen organiseren mbt het project. Er 
wordt afgestemd dat de eerste rondgang (9 juli) met het buurtcomité zal zijn om zo samen eerst de 
plannen en ideeën goed door te spreken. 
Op 1 okt zal de eerste straatwandeling plaatsvinden met de buurtbewoners. Joris zorgt voor deze 
wandeling voor het huis-aan-huis flyeren in de buurt en een oproep in het stadsblad. 
In een latere fase zullen er inspraakavonden plaatsvinden. Ook hier zal Joris voor de communicatie 
(oproep etc) zorg dragen. 
  
7.4 Planning Communicatie & Activiteiten Buurtbewoners  
Rondgang  
Buurtcomité & Joris 
 di 9 juli 20:30u 
 verzamelplaats: Terminus 
 

Doel 
Afstemmen en in kaart brengen gedachten/ ideeën buurtcomité 
 
Riekje en Christine zullen hierbij niet aanwezig zijn.  
 

 
Buurtcomité 
& Joris 

Website 
 half augustus in de lucht 

Doel 
Informatievoorziening Buurtcomité & BoschveldBoulevard 
 

 
Buurtcomité 

Flyeren  
 vr 6/za 7/zo 8 september 
    = 1 week voor de infodag 
 +/- 600 adressen 

Doel 
Aankondiging Buurtinformatiedag 
“Triggeren” bewoners mbt project BoschveldBoulevard 
 
 

 
Buurtcomité 

Posters  
 Vanaf vr 6 september 
 aantal? 
 formaat A2 of A1? €? 
 diverse locaties 

Doel 
Enthousiasmeren om naar de Buurtinformatiedag te komen 
Sneak-preview van wat mogelijk is 
 
 
 

 
Buurtcomité 

Bord / Zeildoek 
 zo 15 september 
 Braakliggend terrein 

Doel 
In beeld brengen dromen (impressies) 
Vriendelijke protest claim braakliggend terrein door buurt 
 

 
Buurtcomité 
 

Buurtinformatiedag 
 zo 15 september 
 Braakliggend terrein 

Doel 
Informeren buurtbewoners over BoschveldBoulevard 
Start / Kick-Off Ideeën collecte 
 

 
Buurtcomité 
Joris? Riekje? 

Flyeren 
 1 wk voor wandeling 
 +/- 600 adressen 
 

Doel 
Oproepen om bij de straatwandeling aanwezig te zijn 

 
Joris (afstem 
met comité) 

Straatwandeling  
Buurtbewoners & Joris 
 di 1 okt 19:00u 
 verzamelplaats: Terminus 
 

Doel 
Verzamelen ideeën bewoners 
Overbrengen gezamenlijk buurtinitiatief 
 
 

 
Buurtcomité 
Riekje & Joris 
 

Activiteiten 
 vanaf 15 september 
 Nog te bepalen en af te 
stemmen 
 activiteiten kalender 

Doel 
Samenbrengen buurtbewoners  
 saamhorigheid, sociaal buurtleven 
Leefbaarheid buurt positief beïnvloeden 
Uitstraling buurt positief beïnvloeden 
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opstellen 
 communicatie via 
website & portiek/raam 
posters 
 

Ideeën braakliggend terrein 
Inrichten hondenuitlaatplek  
Bollen planten (najaar) 
Bloemen etc zaaien (voorjaar) 
Tuintjes maken 
 

Inspraakavonden 
 vanaf 1 oktober;  
     data nog af te stemmen 

Doel 
Informeren Buurtbewoners 
Verzamelen ideeën buurtbewoners 
Klankborden 
 

 
Buurtcomité 
Riekje & Joris 
 

  
7.5 Communicatie belanghebbende partijen 
Binnen de buurt zijn diverse partijen welke belang hebben of geraakt worden door het project 
BoschveldBoulevard. Te weten: 
 Bewoners 
 Gemeente 
 Woningbouwcoöperaties 
 NS & ProRail 
 Heijmans 
 Horeca en aanverwanten: Terminus, De Goude Sleutel, ’t Spoor, W2, Verkadefabriek, Jo vd Bosch, 

Skatehal, Greek to Go & Bella Italia 
 Bedrijven: Wijgerangs & …….. 
Het is van groot belang alle partijen goed en op tijd op de hoogte te brengen en mee te nemen 
en/of mee te laten denken.  
De communicatie en activiteiten mbt de buurtbewoners is ingepland (zie voorgaande punt). De 
overige partijen moeten worden ingepland. 
NS & ProRail: Riekje geeft aan dat ze met Rene Spermon (BlB) overleg zal hebben wb contact met 
ProRail (Sonja de Graaf). 
Joris zal in het kader van de “acties” en activiteiten van het buurtcomité mbt het braakliggend stuk 
land contact opnemen met Roel Dekens, Projectleider van de Gemeente mbt Vlek F (de werknaam 
van het braakliggend stuk land). 
Vervolgens zal Joris afstemmen hoe om te gaan met Heijmans qua communicatie etc. 
De andere partijen zullen nog worden ingepland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riekje & Joris 
 
Joris  
 
 
2x Nog af te 
stemmen 

  
7.6 Keramieke Gevelelementen 
Christine Jetten is dit overleg aanwezig om haar mogelijke bijdrage als beeldend kunstenares aan de 
BoschveldBoulevard te bespreken. Dit geschied op vraag en sturing vanuit de gemeente. 
Achtergrond 
Christine heeft eind 2012 een voorstel ingediend bij Gemeente. Dit voorstel had betrekking op de 
gevel van de “nieuwbouw” aan het brugplein. Christine stelde voor om hier met haar keramieke 
gevelelementen de koppeling tussen de “oudbouw” en de nogal in het oogspringende nieuwbouw 
te realiseren. Zodat hier meer eenheid in ontstaat en het Brugplein een meer authentieke 
uitstraling in de plaats van een allegaartjesuitstraling zou krijgen. Dit voorstel zou de gemeente € 
5.000 kosten + bevestiging. Het gaat hier concreet over 40 Keramieke Gevelelementen. 
Christine heeft akkoord en budget voor de toepassing van haar keramieke gevelelementen, maar de 
daadwerkelijke locatie is nog niet bepaald.  
BoschveldBoulevard & gevelelementen 
Janne van Wijnen (beleidsmedewerker Cultuur Gemeente ’s-Hertogenbosch) is diegene die 
verantwoordelijk is voor het project van Christine. Janne heeft Christine getipt en gevraagd om aan 
te sluiten bij het project BoschveldBoulevard. Wellicht zijn de gevelelementen op een andere locatie 
in de buurt te gebruiken.  
Het Buurtcomité reageert unaniem enthousiast over het werk van Christine met de Keramieke 
Gevelelementen. Christine wordt gevraagd om tijdens de rondgangen etc aan te sluiten. 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=beleidsmedewerker+Cultuur&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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Ideeën: wellicht zijn er meerdere gebouwen in de omgeving of aan de BoschveldBoulevard die in 
aanmerking komen voor de elementen. Wellicht is 40stuks dan niet toereikend. Samen zal er 
bekeken worden hoe en wat.  
Aanvullende bijdragen Christine aan BoschveldBoulevard 
Christine geeft aan ook graag mee te willen kijken in het hele ontwerp/ontwikkelproces van de 
BoschveldBoulevard. Haar idee is dat er wellicht met een minimaal budget toch realiseerbare en 
toepasbare kunstzinnige toevoegingen kunnen worden gedaan. Josie neemt na haar vakantie 
contact met haar op om de voortgang te bespreken. 
  
7.7 Braakliggend stuk land  Vlek F (werknaam gemeente) 
Heijmans 
Joris geeft aan dat het laatste bericht is dat Heijmans toch op korte termijn met plannen zal komen 
wb het terrein. 
Officieel is er nog niets ingediend, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich laten 
wachten. 
Dit zou betekenen dat Heijmans op zijn vroegst medio 2014 zou kunnen beginnen met de bouw.  
Er wordt afgesproken dat tot die tijd het buurtcomité het terrein zal “claimen”. 
 
NS & ProRail (verder genoemd als NS) 
Op dit moment wordt het terrein gebruikt door de NS. Dit om de bussen die worden ingezet voor 
het vervoeren van reizigers ten behoeve van de ombouwactie van het spoor (noordelijke zijde) te 
stallen. De NS heeft het terrein van de gemeente ter beschikking gekregen, met daarbij de afspraak 
dat de NS het terrein netjes achterlaat. 
De NS heeft het terrein uitgevlakt en er rijplaten neergelegd. Over +/- 2 weken (medio juli) zal de NS 
klaar zijn met het gebruik van het terrein. 
Joris wil met de NS afstemmen om bepaalde werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld: verder 
uitvlakken, hekken weghalen, omploegen/frezen (tbv onkruid), etc en vraagt aan het buurtcomité of 
dit handig is. Het buurtcomité gaat intern in beraad, met name om planning etc en zal hierop terug 
komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtcomité 

  
8. WERKGROEP Coffeeshop & Wijkproblemen 
Deze werkgroep is samengevloeid met de werkgroep BoschveldBoulevard. Deze werkgroep zal 
vanaf nu niet meer apart worden besproken. 

 

  
9. WERKGROEP Spoorzone 
Geen mededelingen of ontwikkelingen 

 

  
 
Actielijst  
Opgenomen zijn de punten welke nog open staan of welke van toepassing blijven. Actiepunten welke 
uit vorige overleggen komen en reeds gereed zijn, zijn niet opgenomen. 

 
Nr. 

Datum 
Overleg 

 
Actiepunt 

 
Wie 

 
Status 

Datum 
gereed 

A001 14-05-11 
26-10-11 
02-02-12 

Regelen locaties buurtcomité overleg 
6 Clemy regelt dit voortaan 
5 Josie neemt dit over 

Josie Continu Continu  

A002 14-05-11 
26-10-11 
02-02-12 

Bijhouden Excel-tabel inzake deelnemers comité 
7 incl. buurtgenoten en reacties enquête 
5 Voortaan is alles te vinden in Dropbox 

Anniek Continu Continu 

A003 14-05-11 
 
26-10-11 

Bekendheid geven aan opgestart buurtcomité bij diverse 
instanties en gemeente 
5 Will neemt taak Ilona over 

Teddy & Will Onbekend Asap 

A004  Communicatie (Website etc)    
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Nr. 

Datum 
Overleg 

 
Actiepunt 

 
Wie 

 
Status 

Datum 
gereed 

14-05-11 
26-10-11 
07-12-11 
17-01-13 

Blog en e-mailadres 
Status onbekend. Stijn is niet aanwezig. 
5 Stijn en Will pakken dit op met Nico vd Heuvel 
7.6 Opstarten communicatie via website (berichtgeving, 
blog etc) en mailingen 

Stijn & Will 
 
 
Josie & Stijn 

 
 
 
Bezig 

 
 
 
Asap 

A005  
14-05-11 
26-10-11 
 
 
 
07-12-11 

Buurtproblemen 
Wijkanalyse (incl. Coffeeshop) 
Wordt aangevuld met resultaten enquête 
5 Inplannen overleg met Rens Jeunick inzake de 
wijkanalyse (Politie, Stadstoezicht en de 
woonconsulenten van Zayaz en BrabantWonen) 
Overleg inplannen 

 
Will & Anniek 

 
Bezig 

 
? 

A020 26-10-11 9 Contactgegevens contactpersonen complexen: Zayaz, 
Brabantwonen ea 

Ilona Bezig Asap 

A021 26-10-11 9 In kaart brengen complexen Ilona & 
Agnes 

Bezig Asap 

A024 26-10-11 Opvragen plannen spoorzone bij Jan Verbeek Ilona Bezig Asap 

A027 07-12-11 Voorbereiden problemen huurlocaties Ieder, 
Huurders, 
Berna 

Bezig 02-02-12 

A031 02-02-12 Rens doet navraag mbt een nieuwe wijkmonitor. Rens Bezig Asap 

A033 17-01-13 4 Notulen 3 mrt 2012 Anniek Bezig Asap 

A034 17-01-13 7.2 BIN & BINCO: geïnteresseerden werven Buurtcomite Bezig Asap 

A035 17-01-13 7.3 Kunstwerk ……  : verplaatsen of weghalen Rens Bezig Asap 

A036 17-01-13 7.4 Samenwerking met voormalig buurthuis “De Hoop” 
-contacteren 
-plan opstellen 

Josie Bezig Asap 

A037 17-01-13 7.5 Contacteren Emmetje Bevers mbt interesse 
buutcomite  / Wergroep. 

Anniek Bezig Asap 

      

      

A050 02-07-13 Website Werkgr BB Medio aug  

  Flyeren  Buurtinformatiedag BB Werkgr BB 6/8 sept  

  Posters  Week voor Buurtinformatiedag BB Werkgr BB 6tm15 sept  

  Bord incl. poster / Zeildoek  Vlek F  BB Werkgr BB 15 sept  

  Buurtinformatiedag BB Werkgr BB 15 sept  

  Flyeren & Bossche Omroep  Straatwandeling met Joris Joris Eind sept  

  Straatwandeling met Joris Joris, Riekje 
& Comité 

1 okt  

  BB Activiteiten  Vlek F & Boschveldweg  Werkgr BB Na 15 sept  

  Flyeren  Inspraakavonden Joris Na 1 okt  

  Inspraakavonden Joris, Riekje 
& Comité 

Na 1 okt  

  NS & ProRail  Contact met Rene Spermon (Blb) & Sonja 
de Graaf (ProRail) 

Riekje & Joris asap  

  Contact Roel Dekens (projectleider Vlek F) Joris Asap  

  Contact Heijmans Joris Asap  

  Inplannen contacten bedrijven, horeca etc ’t Zand NW Comité Asap  

  NS & ProRail  werkzaamheden Vlek F na gebruik tbv 
bussen 

Comité spoed  
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Besluitenlijst 

 
Nr. 

Datum 
Besluit 

 
Besluit 

B002 19-09-11 Comité dient een dagelijks bestuur te krijgen met voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Overige bestuursleden zijn minimaal deelnemer van een werkgroep en brengen indien nodig 
verslag uit aan het bestuur.  

B003 19-09-11 Werkgroepen communiceren met en dragen verantwoording af bij buurtcomité 

   

 
 

Volgend overleg 
Wandeling Joris met Buurtcomité tbv project BoschveldBoulevard 
Datum: di 9 juli 2013 
Tijd: 20:30u 
Locatie: samenkomst Terminus 
 
 
Overleggen 
tijd: 19:30  
duur: max. 1,5uur 
locaties: Terminus, Het Spoor, De Goude Sleutel of Jo van den Bosch 
 

 


