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’s-Hertogenbosch 14-09-2020
Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bewonersoverleg Boschveld op maandag 21 september 2020 om
19.30 uur in de het buurthuis van de BBS Zernikestraat 2.
Wilt u doorgeven als u komt (info@obboschveld.nl)? Dan kunt u zeker deelnemen.
Ook zonder aankondiging bent u welkom maar we moeten wel de regels voor het maximale aantal
personen in de zaal volgen.
Agenda
19.20

Inloop

19.30 1.

Opening en goedkeuring verslagen 11 mei en 6 juli jl. (15 min) (zie twee bijlagen)

2.

Ca 20.25

Onderzoek schoolkeuze (30 min)
Marieke Postulart (Gemeente) zal een toelichting geven op het onderzoek naar
schoolkeuze in het basisonderwijs in Boschveld. Eind 2019 is er gekeken naar waar
kinderen naar school gaan. Binnenkort start het tweede deel van het onderzoek naar de
motivatie voor schoolkeuze. Hierbij is ruimte voor vragen en ideeën vanuit de
bewoners.
Pauze (10 min)

3.

Mededelingen OBB en vanuit de werkgroepen (20 min)
* Vinger aan de pols voor vlek 21
* Verkeer & parkeren: nieuwe NS-bushalte en nieuwe parkeerbeleid
* Groen & Spelen: o.a. afronding park
* Stedenbouw: voorgang bouw vlek 3, verplaatsen schuurtjes BrabantWonen

4.

Toelichting transformatie visie Grenco-terrein (30 min) (zie bijlage)
Walter Stam (gemeente) en Robert Kleijn (BIM) lichten de plannen toe voor het
Grenco-terrein. De bedoeling is om de komende jaren dit gebied tussen het HASgebouw en het monumentale Grasso-gebouw te transformeren. Naast werken komt er
ook ruimte voor wonen. De gebruikers zijn al betrokken; de omwonenden willen ze
ook actief betrekken bij deze ontwikkeling. (Omdat deze avond er ook een
commissievergadering is, bestaat de kans dat beiden niet op tijd op de vergadering
zijn. We plannen dan voor de geïnteresseerden een apart moment).

21.25 5.

Rondvraag en sluiting

Na afloop is er een drankje aan de bar. We rekenen op uw komst.
Tot ziens!
namens het OBB bestuur,
Liesbeth van Malsen en Johannes Lijzen
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