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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  
 
Hierbij nodigen we U uit voor het bewonersoverleg Boschveld op maandag 18 maart 2019 om 19.30 
uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2.  
 
Agenda 
19.30 uur 1. Opening en mededelingen 

  2. Goedkeuring verslag 21 januari jl. en langslopen takenlijst 
   (bijgevoegd als bijlage) 
 

3. Planning uitvoering locatie oude school ’t Boschveld 2019 (20 min) 
In april begint de sloop van de voormalige Basisschool om ruimte te maken 
voor 32 sociale huurwoningen en een 12 koopwoningen. Dit is een ingrijpend 
en complex project midden in onze wijk. Het OBB toont de planning van de 
gemeente en zal vragen inventariseren van de bewoners. In het overleg van 
mei volgt een toelichting op de plannen en planning door Sonja de Jong 
(gemeente).  
 

4. Voortgang plannen en uitvoering zeven flats vlek 21 (5 min) 
De planvorming voor de sloop/ nieuwbouw van flats van vlek 21 is in volle 
gang. In het Brabants Dagblad stond twee weken geleden dat de sloop 
mogelijk vertraagd wordt. We hopen van de gemeente duidelijk te krijgen dat 
dit nieuws niet klopt. 
 

Ca 20.20 uur Pauze  
 

5. Schetsplan voor WeenerXL op de locatie aan de Oude Vlijmenseweg  
             (45 min; Pieter van Hagen, gemeente).  

Op het terrein aan de Oude Vlijmenseweg, waar voorheen Michelin was 
gehuisvest, wil de gemeente nieuwbouw voor de Weenergroep realiseren. Hoe 
dit er uit gaat zien en wat dit voor gevolgen heeft voor de buurt, is nog niet 
duidelijk. Er zal een toelichting vanuit de gemeente gegeven worden. Wat is 
het plan wat heeft dat voor gevolgen (verkeer, drukte, overlast) en wat vinden 
we daarvan?  

 
  6. Mededelingen werkgroepen  

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

 
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     


