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

2. Goedkeuring verslag 20 mei jl. en langslopen takenlijst 
 (bijgevoegd als bijlage) 

 
3. Presentatie van de eerste wijkfoto West en inzoomen op Boschveld (presentatie 

Ingrid Bodeutsch, preventiewerker bij de GGD, ondersteund door Wim Smeets), zie 
https://wijkfotodenbosch.nl (40 min) 
De presentatie zoomt in op het schema dat in West voor de leeftijdsgroep vanaf 19 
jaar een vergelijking laat zien tussen verschillende buurten. Dit omdat niet op alle 
onderwerpen tot op buurtniveau wordt ingezoomd. Na de presentatie willen we per 
onderdeel met de deelnemers bespreken of ze de uitkomsten herkennen.  
Aanvullende info: De wijkfoto is aanvullend aan de wijk- en buurtmonitor. Het is een 
signaleringsinstrument dat laat zien hoe het er in 's-Hertogenbosch op wijk- en 
buurtniveau voor staat op het gebied van welzijn en gezondheid. De wijkfoto is tot 
stand gekomen met gegevens van MEE / Farent / Gemeente /GGD.   

 
Ca 20.30 uur Pauze  
 

4. Leefbaarheid en doorstroming rond zeven flats BrabantWonen (vlek 21) 
  De plannen zijn in ontwikkeling en worden dit najaar door BrabantWonen 

gepresenteerd. Hoe zit het met de doorstroming ? Kunnen mensen een alternatief 
vinden in de wijk? Hoe staat het met de ervaren overlast nu er veel tijdelijke huurders 
zitten. Is er extra inzet nodig voor de leefbaarheid? Wim Smeets (Farent) kan iets 
vertellen over hoe het feitelijk loopt en wat hij hoort. Van de bewoners horen we graag 
wat hun ervaringen zijn. 

 
5. Mededelingen en werkgroepen  
 * Sloop Marconiflat 
 * Sluiting Starlight aan de Celsiusstraat 
 *Aanleg glasvezel-netwerk in Boschveld 

* Werkgroep Groen en Spelen: 
* Schoon, heel & veilig:  
* Winkelcentrum  

 
21.30 uur 6. 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     


