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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  
 
Wij nodigen  U hierbij uit voor  het bewonersoverleg Boschveld op maandag 8 oktober 2018  om 
19.30 uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2.  
 
Agenda 
19.30 uur 1. Opening en mededelingen 
 

  2. Goedkeuring verslag 25 juni  en 28 augustus jl. en langslopen takenlijst 
   (bijgevoegd) 
 

3. Toelichting plannen op terrein oude basisschool ’t Boschveld (vlek 3). 
Sonja de Jong geeft een toelichting op de huidige plannen, wat de zienswijzen 
hebben opgeleverd, en wat is de verwachte planning is wat betreft  het 
bestemmingsplan en sloop/start nieuwbouw. Ook komt het groen in die 
omgeving aan de orde en is er gelegenheid tot het stellen van vragen (40 min).   

 
Ca 20.30 uur Pauze  

4. Wijk en buurtgelden.  
De Bewoners Adviesgroep van Boschveld beoordeelt aanvragen en geeft 
advies aan de gemeente. Riekje Bosch licht toe wat ook alweer de criteria zijn  
en wat is er dit jaar is gedaan in Boschveld (zie https://www.s-
hertogenbosch.nl/wdbudget.html). Zijn er nog aanvullende acties nodig voor 
dit jaar. De aanwezigen kunnen ideeën  aandragen (20 min) 

 
5 Geluidsoverlast.  

Geluidsoverlast is voor veel mensen een belangrijk onderwerp. De vraag is 
wat dat dan vooral is: uren, verkeer, treinen, feestgangers, bouwactiviteiten of 
nog iets anders. We willen een kleine inventarisatie doen van welke 
geluidsoverlast door bewoners vooral wordt ervaren. Een volgende keer kan 
daarop uitgebreider worden ingegaan met een professional en wordt naar 
verbetermogelijkheden gekeken (15 min)  

 
  6. Kleine onderwerpen/mededelingen werkgroepen  

* Groen en Spelen: melding uitwerking hart van Boschveld/ inrichting Park 
* Winkelcentrum terugmelding overleg met Kathy van Grinsven  
* terugmelding overleg over (drugs)overlast door auto’s/scooters 
* Boschveld Boent/Proper Jetje op  woensdag 31 oktober. Dit kan alleen met 

voldoende begeleiders van kinderen en kraakwagen. 
 

21.30 uur 7. Rondvraag en sluiting. 
 
We rekenen op uw komst. Mocht u verhinderd zijn of deze agendastukken niet meer willen ontvangen  
laat dat even weten. Tot ziens! 
 
namens het OBB bestuur,  
Johannes Lijzen en Mieke Haggenburg     
Tel 073-6233195| 06 10855642 


