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Wijk Bossenburgh – Project Leefbaarheid  

VERSLAG GROTE BIJEENKOMST 09-05-2017  
(in de Omnibus, Slangenburg 3) 
Versie 2 (thema’s herclusterd) 
 
 

 
Per leefbaarheidsthema voor Bossenburgh (geformuleerd door de kernploeg) konden de meer dan 
30 deelnemers met elkaar in gesprek gaan en op flappen hun antwoorden neerschrijven op 
volgende vragen: 
 
1. Wat loopt er goed? (waar zijn we trots op?) 
2. Waar dromen we van? (wat is onze ambitie?) 
3. Wat zouden we kunnen/willen doen? (wat zijn onze concrete ideeën? 
4. Wie kan/wil meedoen? (graag naam + e-mailadres) 
 
In dit verslag volgt per leefbaarheidsthema  

- eerst de verstrekte informatie vanuit de kernploeg  
- gevolgd door de woordelijke weergave van wat op 9 mei op de flappen werd 

neergeschreven bij deze 4 vragen 
 

 
 

THEMA 1: SPEELMOGELIJKHEDEN / SPEELTOESTELLEN (10+) 

 
sterke punten: veel speelveldjes, speelplein, voetbalveld, Cruijffcourt, toegankelijk.  

 

zwakke punten: geen verlichting Cruijffcourt, hondenpoep op speelvelden, cultuurgroepen, meer 
groener. 
 
kansen: voelbalveld Zuilenburg, speelveld 10+, jeugdactiviteiten 10+, jeugdhonk 15+, organisatie 
sport / spel / ontspanning.  
 
bedreigingen: bomen snoeien, zwerfafval, ontbreken verlichting, locaties, hondenpoep op 
speelvelden. 
 
Wat loopt goed? Start van aanbieden van sport; speelplein = wijkvereniging. 
 
Waar dromen we van? Breder aanbod van sport in of rondom wijk het gehele jaar door; 
toegankelijke sportaccommodaties; ontmoeting voor alle leeftijden. 
 
Wat zouden we concreet kunnen / willen doen? Ruimte om de sport te kunne aanbieden; met 
vrijwilligers bedreigingen tegen gaan. 
 
Wie doet mee? (naam + mailadres) Marco Paulusse. 
 

THEMA 2: (VERKEERS-)VEILIGHEID 

 

sterke punten: aanwezigheid drempels en versmallingen, documenten VVN . 
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zwakke punten: parkeren in bochten en naast kruisingen, snelheid op fietspad Langeleenweg / 

overgang Langeleenweg, door dubbel (illegaal) parkeren moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten, te 

smalle wegen, kruising Sterkenburg – Lunenburg, snelheid auto’s, verkeerssituatie Bossenburghweg, 

Sandenburg parkeren van auto’s. 

 

kansen: buurt-app, verlichting, snelheidsbeperking fietspaden plus geen toegang bromfietsen, 

meerdere parkeergelegenheden, betere infrastructuur, cirkels aanbrengen (30 km zone / rechts 

heeft dan voorrang), wegversmallingen. 

 
bedreigingen: rondracende scooters, ongevallen, kwetsbare tieners onderweg naar school, voor 
basisschoolkids drukte bij in en uit school gaan, voetballen op plein Sterkenburg. 
 
Wat loopt er goed? 30 km – zone. 
 
Waar dromen we van? Overgang Sandenburg – Bossenburghpad veiliger voor jeugd; kooitje 
Assumburg te donker; meer zebrapaden / beter 30 km – zone / zijstraten woonerf maken (meer 
woonerf); overzichtelijkheid in bochten e.d. / meer gele lijnen. 
 
Wat zouden we concreet kunnen / willen doen? Voorrang voor fietsers; verlichting plaatsen; 
vrachtwagens / bussen buiten de wijk; caravans / campers zo plaatsen dat het overzichtelijk blijft; 
markering straat voorrang van rechts met cirkel.  
 
Wie doet mee? (naam + mailadres) Cindy Niemans. 
 

THEMA 3: INFRASTRUCTUUR EN AAN-(GE-)ZICHT VAN DE WIJK 

 

sterke punten: groene wijk - het is netter en groener geworden 

 

zwakke punten:  

- wegen / riolering / vocht!!! (drainage) 

- buitenkant schuttingen, onderhoud van tuinen en schuttingen, beschildering door school 

Sterkenburg (wie doet wat?) 

 

kansen: betere bereikbaarheid schuttingen e.d. geven voor onderhoud 

 

bedreigingen: schuttingrand Bossenburgh, schuttingen grenzend aan gemeentegrond (zelf schilderen 
afhankelijk van wanneer gemeente snoeit!) 
 
Wat loopt er goed? meer / beter groenonderhoud (Assumburg en Prattenburg); groene wijk; 
fietspadje 
 
Waar dromen we van?  

- nog meer veiligheid 
- omheind hondenpark (neem voorbeeld aan Westland en de gemeenten die geen 

hondenbelasting heffen, maar wel mooie, omheinde en veilige renvelden hebben) 
- verlichting speelvelden en Cruijffcourt 
- geen verschil in aanzicht huur / koop (bijv. tuin / erfafscheiding / carport; niet verschil van 

smaak, maar achterstand) 
- geen wildgroei op sommige groenstroken waardoor schuttingen in verdrukking komen 
- schone sloten 
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- bomen aanpakken bij parkeerplaatsen (wortels, vogelpoep, hars op auto’s) 
 

Wat zouden we concreet kunnen / willen doen?  
- lantaarnpalen minder dicht bij huizen. 
- bewoners / verhuurders aanspreken / handhaven 
- klusploeg die kan helpen bij zetten van een schutting 
- groenonderhoud-team en stratenmakers 

 
Wie doet mee? (naam + mailadres) Angela Tolen, Esther de Kruif, Luka Kenter, Cindy Niemans, 
voorzitter VVE 
 

THEMA 4: COMMUNICATIE / RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS 

 

sterke punten: wijkvereniging, social media.  

 

zwakke punten: weinig contact, communicatie journalistiek, achterstand wijk door verleden, 

samenwerking bewoners en verschillende organisaties plus andere ‘eigen’ belangen. 

 
kansen: verbetering leefbaarheid, mogelijkheden tot contact, wijkvereniging, samenwerking 
verschillende organisaties, (social) media, website, workshops.  
 
bedreigingen: (social) media (‘de toon die de muziek maakt’), hoe spreek je elkaar als bewoners aan, 
zonder escalatie (middels positief kritische boodschap)?, ‘kennen we elkaar?’, vooroordelen? huizen 
worden niet verkocht / verhuurd door situatie bij buren 
 
Scheldemondcollege wil graag geïnformeerd blijven en waar mogelijk ondersteunen met onze 
leerlingen (contact: info@mondia.nl / Eugène Fagg, directeur). 
Eugène is fan van geweldloos verzet in de wijk, zoals in Dauwendaele is opgezet. Dit kan kansen / 
mogelijkheden geven, indien nodig (Monique). 
 
IDEE: de ‘Code voor Communicatie’ onder leiding van een graffiti-kunstenaar met en door jongeren 
samen op blinde muren in de wijk laten schilderen (bv Blikkenburg, in samenwerking met L’Escaut) 
 

 
DE BOSSENBURGH CODE VOOR COMMUNICATIE 
Versie 2 ( 20-05-2017) 
 
[Dit is een ontwerp van een code voor communicatie (een set van 12 SPELREGELS), die op alle betrokkenen 
van toepassing wordt verklaard, en leidend zal zijn gedurende het project ‘wijkplan leefbaarheid 
Bossenburgh’. Dit ontwerp is tot stand gekomen op basis van een brainstorm op 11 april 2017 met een 10-tal 
wijkbewoners en een 10-tal vertegenwoordigers van organisaties en van de gemeente, en aangepast op 
basis van suggesties tijdens een grote bijeenkomst met een 30-tal wijkbewoners op 9 mei 2017.] 

 
Met het oog op een grote betrokkenheid van de bewoners en op een positief imago naar buitenuit, streeft 
de wijk Bossenburgh naar respectvolle communicatie 

- binnen de wijkvereniging 
- binnen de wijk (bewoners) 
- tussen wijk en wijkvereniging 
- binnen de gemeente 
- tussen gemeente en wijkvereniging 
- tussen gemeente en wijk (bewoners) 
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DE BOSSENBURGH CODE VOOR COMMUNICATIE omvat volgende 12 SPELREGELS: 
 
1. We kijken wat we zelf kunnen doen en betekenen. 

 
2. We blijven niet hangen in het verleden. We vertonen voorbeeldgedrag richting toekomst. 
 
3. We verplaatsen ons in de ander. We houden rekening met elkaar. 
 
4. We kiezen ervoor om mensen zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen. We gaan liefst met 

hen rechtstreeks in gesprek. 
 
5. We zoeken naar creatieve manieren om doelgroepen te bereiken. 
 
6. We willen de positieve dingen van elkaar zien. Positieve activiteiten brengen we zelf naar 

buiten. 
 

7. We maken duidelijke afspraken over acties, tijdstippen, etc.  
 
8. We reageren op elkaars berichten binnen een redelijke termijn. 
 
9. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 
 
10. We houden ons aan (wettelijke) regels. We ondersteunen de handhaving ervan. 
 
11. (wanneer één van deze spelregels niet gevolgd wordt: ) We beschrijven duidelijk wat wel en 

niet acceptabel is. 
 

12. We belonen positief gedrag. 
 

 

THEMA 5: ZORG 

 
Wat loopt er goed? Is nog niet echt duidelijk. 
 
Waar dromen we van? Meer sociale controle; voor ouderen in de wijk veilig gevoel krijgen; duidelijk 
waar deze groep ouderen terecht kunnen voor gesprek; meer vertrouwen onderling; eerlijkheid + 
respect. 
 
Wat zouden we concreet kunnen / willen doen? Buddy’s voor mensen, die individuele hulp nodig 
hebben. 
 
Wie doet mee? (naam + mailadres) 
 

THEMA 6:  JEUGD 15+ 

 

organiseren activiteiten / jeugdhonk / overlast hangjongeren 

 

Wat loopt er goed? Minder overlast.  
 
Waar dromen we van? Dat de jeugd zich betrokken en welkom voelt in de wijk; wij zouden tevreden 
zijn, als er niet / geen hangjongeren meer in de wijk en bij speelkooi overlast zouden veroorzaken en 
troep opruimen (beschaafde jongeren, die hun troep opruimen).  
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Wat zouden we concreet kunnen / willen doen? Begrip hebben voor hun standpunten; activiteiten 
voor de jeugd; skatepark bij Cruijff-court à la Nollebos. 
 
Wie doet mee? (naam + mailadres) Angela Tolen, Esther de Kruif, Sergé van Tienen. 
 

THEMA 7: BOSSENBURGH VITAAL EN GEZONDE LEEFBAARHEID 

 

Beweging / voedsel - obesitas / eenzaamheid ouderen / … 

 

Wat loopt er goed?  

- sportvoorzieningen: hockey op Cruijffcourt, MTB-voorziening 

- speelpleinen: 3 x per week speelplein 0 – 12 

- kookworkshops Omnibus 

- Oudercafé 

 

Waar dromen we van?  

- vaste sportmogelijkheid / aanbod; iedere dag kunnen bewegen; meer gebruik / 

toegankelijkheid; terugplaatsen sporttoestellen (hou) aan de buitenrand / watergang wijk 

- wekelijkse kookgroep ouder / kind 

- watertappunt bij Cruijffcourt (Evides) 

 

Wat zouden we concreet kunnen / willen doen?  

 

- Onder dit thema worden begrepen alle lopende en nieuwe initiatieven, op het gebied van 

gezondheid en beweging, zoals vitaliteit, gezonde leefstijl, sporten en bewegen. Wat er 

allemaal op de wijk is, wordt en mogelijk zal worden ‘afgeschoten’ is inmiddels 

onnavolgbaar. Het wordt door de wijk als diffuus, onduidelijk en onoverzichtelijk ervaren. Als 

je de mindmap bekijkt, is dit volkomen begrijpelijk! De Wijkvereniging heeft het gevoel dat 

van bovenaf wordt opgelegd, wat wel en niet geregeld en gehonoreerd wordt. Verschillende 

sport- en beweegactiviteiten worden bijvoorbeeld naast elkaar aangeboden, waardoor deze 

activiteiten onvoldoende uit de verf komen.  

De tijd is rijp dat er een partij opstaat, die in staat is alle losse lijntjes rondom dit thema aan 

elkaar te knopen, waardoor we door de bomen het bos weer kunnen zien (en we echt aan de 

slag kunnen gaan.)! We staan een gestructureerde aanpak voor, waarin de inwoners van de 

wijk Bossenburgh het (weer) voor het zeggen krijgt. Nadrukkelijk niet van bovenaf opgelegd 

en paternalistisch! Een mogelijkheid daartoe is de instelling van een sportcommissie / 

sportkoepel, die als zgn. ‘hitteschild’ gaat fungeren en uiteindelijk bepaalt wat wel en niet in 

de wijk op dit gebied gebeurt. Een commissie, die primair bestaat uit wijkbewoners (bij 

voorkeur: 50% man, 50% vrouw en voor 50% bestaande uit jongeren!) en wordt bijgestaan 

door experten. Een opbouw derhalve van onderop.  

- Sportcoördinator 

- Mbt eenzaamheid ouderen: ochtend voor de senioren / school inzet tonen naar ouderen 

d.m.v. activiteiten (niet 1x per jaar) 

- Op school / scholen voorlichting over voedsel / obesitas 

 

Wie doet mee? (naam + mailadres) Cees van Dongen, Joost Hopmans, Sergé van Tienen, Marco 

Paulusse, Esther de Kruijf, Angela Tolen, Irene Franzen, Sergé van Tienen. 
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THEMA 8: ARMOEDE 

 
huurdersbrieven l’Escaut 
 
Wat loopt er goed? ROAT in de wijk. 
 
Waar dromen we van? Sneller opsporen van verborgen armoede.   
 
Wat zouden we concreet kunnen / willen doen? Wijkagent; erkenning van het probleem (sociale 
problemen en armoede); de aanpak van ROAT uitbreiden; preventieve aanpak van 
armoedeprobleem; aanspreekpunt vanuit Porthos; casusoverleg extreme overlast. 
 
Wie doet mee? (naam + mailadres) j.weezepoel@lescaut.nl, g.menges@humanitas.nl . 
 

THEMA 9: MILIEU (AFVAL) 

 

Hondenpoep / zwerfafval / grof vuil  

 

Wat loopt er goed? Wekelijkse vuilophaal (Gemeente komt elke dag de troep bij de ondergrondse 

counters opruimen.) 

 

Waar dromen we van? Geen hondenpoep op straat; geen zwerfafval; kosteloos ophalen grofvuil; 

geen illegale stortingen meer bij ondergrondse containers; Migranten (jongeren) dialoog water / 

milieu. 

 

Wat zouden we concreet kunnen / willen doen? Mensen aanspreken; meer toezicht door Boa’s; 

voorlichting waar men de hond kan uitlaten; apart omheind veld voor hondenuitlaat (geen gras, 

maar gravel / zand / houtsnippers); de bestaande uitlaatvelden voorzien van een pad (gravel / 

houtsnippers); centraal punt voor grof afval; containerdagen organiseren (2 x per jaar); bielzen weg = 

geen kans voor illegaal afval. 

 

Wie doet mee? (naam + mailadres) Liane Stork, Annet Eekman, Esther de Kruif, Angela Tolen, Luka 

Kenter, Tilly Stroo. 

 

DIVERSE (ANDERE) IDEEËN 

 
Bekijk vooraf welke aspecten je (als bewoners / als wijkvereniging) kunt beïnvloeden. Stop geen 
energie in zaken, die niet te beïnvloeden zijn.  
 

INTERVIEWERS 

 
- Angela Tolen (moeder van Esther) 
- Angelique Paulusse (Aka Blok van Sinterklaasjournaal) 
- Esther de Kruif (zangeres zonder faam) 
 

COMMUNICATIEGROEPJE 

 
Hiervoor heeft zich vooralsnog niemand aangemeld. 


