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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  
 
Hierbij nodigen we U uit voor  het bewonersoverleg Boschveld op maandag  25 november 2019  om 
19.30 uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2.  
 
Agenda 
19.30 1. Opening en mededelingen 

2. Goedkeuring verslag 7 oktober jl. en langslopen takenlijst (15 min) 
 (bijgevoegd als bijlage) 

 
3. Boschveld; Actieplan Sociale Visie (45 min).  

Elly van den Hombergh (gemeente) geeft een toelichting op de nieuwe ‘Sociale 
visie’.  De zes thema’s zijn: Sociaal en veilig; Samen wonen; Samen leven; Kinderen 
en jongeren; Taal en communicatie; Ondernemend Boschveld. Graag gaat zij samen 
met Riekje Bosch het gesprek hierover aan.  

 
Ca 20.30 Pauze  
 
20.45   4. Nieuwe directeur ’t Boschveld (10 min) 

Anouk Schipper, die sinds september de nieuwe directeur is van  de basisschool ’t 
Boschveld stelt zich graag voor en vertelt over de huidige school en haar 
toekomstvisie/ 

 
5.  Voorstellen informeel ontmoeten in Boschveld (5 min) 
  Om te horen wat er speelt in de wijk en om wijkgenoten van elders in de wijk te 

spreken wil het OBB op één of twee avonden in de maand een koffie/thee moment 
plannen. Wie wil hieraan mee doen om te zorgen dat er in elk geval een paar mensen 
zijn die weten wat er speelt? Ook andere ideeën zijn welkom! In elk geval te starten 
met een nieuwjaarsborrel op 13 januari 19.30. 

 
5. Mededelingen en werkgroepen (25 min): 
 * Looproute Brabanthallen avond/nacht evenementen 
 * Vlek 21 leefbaarheid en plannen BrabantWonen 

* Ontwikkelingen TPG- terrein 
* Start bouwrijp maken Vlek 3 
* Werkgroep Groen en Spelen 
* Schoon, heel & veilig 

 
21.30  7. Rondvraag en sluiting (5 min) 
 
Na afloop is er een drankje aan de bar. 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     


