
's-Hertogenbosch, 18 maart 2017. 

Aan de leden van Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld,  

Hierbij nodigen wij je uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 19 april 
om 19:30 u in de BBS Boschveld Zernikestraat 2.  

Je komst is weer belangrijk voor de toekomst van het buurtplatform. De volgende 
onderwerpen gaan we bespreken: 

1. We vragen je om in te stemmen met de wijziging in de statuten van Vereniging 
Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld. Op 8 maart j.l. waren veel leden aanwezig 
maar geen 2/3 van het totaal. Nu kan ook met een kleiner aantal het besluit worden 
genomen, mits 2/3 daarvan voor stemt. 

2. Op 8 maart zijn de bijgaande prioriteiten naar voren gekomen uit de discussie (zie 
bijlage). Op basis daarvan hebben we bijgaande prioriteiten voor 2017 gesteld. De 
prioriteiten willen we gezamenlijk vaststellen. Ook willen we de bemensing daarvan 
bespreken 

3. De afrekening van het OBB over 2016 wordt toegelicht en de leden wordt gevraagd 
decharge te verlenen aan het bestuur. Ook wordt gevraagd in te stemmen met de 
begroting voor 2017 

4. Tot slot zullen nieuwe bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering. Als 
de statutenwijziging goedgekeurd wordt, en dit door de notaris is vastgelegd (mei 
2017), zullen een aantal bestuursleden ontslag gaan nemen. Tot een week voor de 
vergadering kunnen leden zich als bestuurslid aanmelden (voor meer informatie: 
info@obboschveld.nl; we nemen dan contact op).  

De statuten voor agendapunt 1 heeft ieder al in bezit en kunnen eventueel opgevraagd 
worden bij info@obbboschveld.nl  

  

We sluiten de vergadering af met een drankje in de BBS. 

Wij hopen op jouw komst! 

Bestuursleden Vereniging Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, 

Fulco Havelaar, Ton Joore, Jacques Kieft, Selma Kromhout, Peter de Laat, Johannes Lijzen, 
Elsa Reis, Rob Verschuur, Caroline Wijdeven. 

mailto:info@obboschveld.nl


Bijlage Prioriteiten 2017 

1. Groen in brede zin 

Door een actieve werkgroep ‘groen en spelen’ kunnen veel onderwerpen worden 
aangesneden en met elkaar en de gemeente worden besproken. Het OBB helpt bij het aan 
tafel krijgen van de juiste personen 

2. Sociale veiligheid, verkeer en parkeren 

Door een werkgroep op dit terrein weer in te stellen kan hier actief aan worden 
gewerkt. Het OBB helpt bij het aan tafel krijgen van de juiste personen. De standpunten die 
worden ingebracht bij de gemeente worden breed gedeeld. 

3. Helderheid brengen in de werkgroepen en organisatie 

Het zijn van een vertegenwoordiger van de hele wijk en transparant zijn voor bewoners 
verdient aandacht. Bekendheid van de werkgroepen hoort daar ook bij. Dit is een taak voor 
het OBB-bestuur. 

4. Betaalbare woningen en woningaanbod 

Zorgen voor diversiteit van het woningaanbod en met name het handhaven van betaalbare 
woningen voor gezinnen is topprioriteit. Door allerlei regels en beslissingen dreigt dit bij de 
nieuwbouw verkeerd te lopen. Ook de leegstand in aanloop naar de bouw verdient aandacht. 
Net als het kunnen doorschuiven bij sloop, zodat mensen in de wijk kunnen blijven. Hier is 
een nieuwe werkgroep voor nodig of een uitbreiding van de ‘werkgroep stedebouw’. 

5. Winkelcentrum 

Nu de supermarkt niet is doorgegaan is het zeer belangrijk de leefbaarheid en winkelaanbod 
op een goed  peil te brengen. Vanuit het bestuur van het OBB wordt hier ook samen met de 
winkeliers en bewonerseigenaren aan getrokken. 

Verder zijn continue prioriteit: 

- Boschveldoverleg 

- Wijkkrant 

-  


