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WIJKRAAD

’s-Hertogenbosch 13-01-2019
Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,
Ten eerste de beste wensen voor 2019. Wij nodigen U hierbij uit voor het bewonersoverleg
Boschveld op maandag 21 januari 2019 om 19.30 uur in de het buurtcentrum van de BBS
Zernikestraat 2.
Agenda
19.30 uur

Ca 20.30 uur

21.20 uur

1.

Opening en mededelingen

2.

Goedkeuring verslag 26 november jl. en langslopen takenlijst
(bijgevoegd als bijlage)

3.

Start uitvoering Groene Hart van Boschveld
Binnenkort start de eerste fase van de aanleg van het park dat het groene hart
van Boschveld moet worden. Toegelicht wordt wat er de komende maanden
gedaan gaat worden en hoe die inrichting er uiteindelijk uit gaat zien. Er is
ruimte voor vragen en opmerkingen over de uitvoering. Toelichting wordt
verzorgd door Hamid Azimi (gemeente) die de uitvoering begeleid; Sonja de
Jong (projectleider gemeente) is ook aanwezig voor vragen.

4.

Voortgang aanpak Jeugd in West
Carry van Schaayk (Gemeente) zal en toelichting geven op de aanpak van de
jeugdoverlast in West.

Pauze
5.

Cijfers Wijkplein en Meldpunt openbare ruimte
De cijfers van het gebruik van het Wijkplein in 2018 worden toegelicht door
Wim Smeets (Farent, voorheen Divers). Ook de cijfers van het Meldpunt
worden toegelicht door Jasper Maas (gemeente). De cijfers van het Wijkplein
en van het meldpunt voor Boschveld zijn bijgevoegd (zie twee bijlagen).

6.

Mededelingen werkgroepen
* Groen en Spelen: stand van zaken activiteiten
* Schoon, heel & veilig:
* Winkelcentrum.

7.

Rondvraag en sluiting.

àAansluitend nieuwjaarborrel! We nodigen iedereen uit samen te toasten op het nieuwe jaarß

We rekenen op uw komst. Mocht u verhinderd zijn of deze agendastukken niet meer willen ontvangen
laat dat even weten. Tot ziens!
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