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’s-Hertogenbosch 17-08-2019
Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,
Hierbij nodigen we U uit voor het bewonersoverleg Boschveld op maandag 26 augustus 2019 om
19.30 uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2.
Agenda
19.30 1.
2.
3.

Ca 20.30

Opening en mededelingen
Goedkeuring verslag 1 juli jl. en langslopen takenlijst
(bijgevoegd als bijlage)
Ontwerp en aanleg fase 2 van Park Boschveld (40 min).
Wanneer in het najaar de huizen langs de Paardskerkhofweg en achter de
Copernicuslaan gereed komen kan fase 2 van het park worden aangelegd. Het ontwerp
van de inrichting voor deze tweede fase zal worden gepresenteerd door William Jans
(Gemeente). In het ontwerp is de inbreng vanuit de laatste werkbijeenkomst met
bewoners van mei 2018 meegenomen. Iedereen kan reageren op het ontwerp en
reactie worden meenomen voor het maken van de bestekstekeningen.
Pauze

4.

Klup Plus-programma in de BBS seizoen 2019/2020 (20 min)
Het beraad van beroepskrachten heeft onlangs de Pluspakkettenagenda 2019/2020
vastgesteld. Daarnaast wordt een Klup Plus-programma in de BBS opgezet voor het
komende schooljaar. Lindsey Rundberg (bewoonster en coördinator van deze
activiteiten) zal beide kort toelichten en wil graag in gesprek gaan om na te gaan aan
welke activiteiten vooral behoefte is in de wijk. Het aanbod zal daar op afgestemd
worden.

5.

Politiecijfers 2e kwartaal 2019 (Bas van Boxtel)

6.

Mededelingen en werkgroepen(15 min):
* Planning sloop Marconiflat
* Bouwrijp maken Vlek 3
* Werkgroep Groen en Spelen:
* Schoon, heel & veilig:

21.30 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
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