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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  

Hierbij nodigen we U uit voor het online bewonersoverleg Boschveld op maandag 11 mei 2020 om 
20.00 uur met de volgende link voor computer, tablet of smartphone  
https://global.gotomeeting.com/join/985072685  

Hoe doe je dat? Vanaf 19.45 kan je de link al opstarten en kijken of je camera, microfoon en speakers 
werken. Tijdens het overleg liefst je microfoon uitzetten, tenzij je iets wilt zeggen natuurlijk. Daarvoor 
kan je je hand opsteken of in de chat het woord vragen of een vraag stellen. Het gaat je zeker lukken!  
(eventueel kan je de app al eerder installeren met https://global.gotomeeting.com/install/985072685) 

Agenda 
45.  inloop 
20.00 1. Opening en goedkeuring verslag 27 januari jl. (5 min) 

 (bijgevoegd als bijlage) 

2.  Onderhoud leefomgeving vlek 21 (15 min) 
Edith van Venrooij (BrabantWonen) zal de aanpak van deelgebied 21 toelichten in 
relatie tot onderhoud van de leefomgeving (voorkomen illegale stort). Vanuit het  
leefbaarheidsoverleg kan Riekje Bosch (gemeente) ook e.e.a. toelichten. Graag horen 
we van bewoners de ervaringen van maart en april. 

Ca 20.25 Pauze (5 min)  

3.  Hoe gaat het in tijden van Corona in Boschveld (25 min) 
 Waar lopen actieve bewoners en professionals tegen aan bij hun activiteiten in de 

wijk? Wat zie je als bewoner in de buurt gebeuren en is er iets wat je juist nu wilt 
aankaarten? Moeten we samen of als OBB iets aankaarten? 

4. Mededelingen OBB en vanuit de werkgroepen (10 min): 
 * Groen & Spelen: aanleg park e.a. 

* Verkeer & parkeren: einde parkeerkaartjes? 
* Stedenbouw: planning bouwrijp maken vlek 3 

5. Verschoven naar 6 juli: Cijfers van het Meldpunt (gemeente) en Koo Wijkplein 
Boschveld over 2019 door Riekje Bosch (gemeente) en Wim Smeets (Koo). 

21.00  6. Rondvraag en sluiting  (5 min) 

Na afloop je alleen eigen drankje. We hopen je te zien!  
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