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's-Hertogenbosch, 20 juni 2020. 

Aan de leden van Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld,  

Hierbij nodigen wij je uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandagavond 29 juni 
van 19.30 tot ca 21.00 in de BBS Boschveld, Zernikestraat 2.  
Helaas hebben we dit jaar geen maaltijd vooraf (vanwege de Corona regels), wel een 
drankje achteraf! We horen graag of je erbij bent (graag mailen naar: info@obboschveld.nl). 
Ook zonder opgave ben je nog steeds welkom.  

De volgende onderwerpen willen we bespreken:  

(Online volgen kan met deze link: https://global.gotomeeting.com/join/472086677) 

1. Welkom + verslag 2019.  

2. Toelichting op het jaarverslag Wijkraad Boschveld 2019 (bijgevoegd).  

3. Wat heeft prioriteit het komende jaar? Graag horen we wat volgens jullie de 
prioriteiten moeten zijn voor 2020. In bijlage 1 vind je de prioriteiten die we samen in 
de vergadering van 2019 hebben bepaald. Na een korte inventarisatie willen we voor 
de drie belangrijkste punten bespreken hoe we daar samen aan kunnen werken. 

4. Bestuur. Twee bestuursleden treden af: Fulco Havelaar en Jacques Kieft. Zij zijn niet  
herkiesbaar. Miesjel van Gerwen stelt zich beschikbaar. Daarnaast zijn we nog op 
zoek naar twee bestuursleden. Tot en met 22 juni kan je nog je belangstelling tonen 
en dit melden bij het bestuur (info@obboschveld.nl of 06-10855642). 

5. Verder vergroten ledenbestand. Als iedereen één ander lid werft, halen we dit jaar 
weer de 200!  Ideeën om hieraan te werken horen we graag. 

6. 20.30 sluiten we af 

  

Daarna is er een drankje in de BBS en praten we graag even na. Wij hopen op jouw komst! 

Bestuursleden Vereniging Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, 
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Mieke Haggenburg,  
Fulco Havelaar,  
Jacques Kieft,  
Johannes Lijzen,  
Liesbeth van Malsen  
Rob Verschuur 

Bijlage(n): 1. Prioriteiten, 2. verslag 13 mei 2019. 3. jaarverslag 2019,  

Bijlage 1: Prioriteiten 2019  

Leden zijn gevraagd hun prioriteiten op een brie3e te schrijven. Doel is 3 tot 4 punten. Na 
het verzamelen van de brie3es kwamen de volgende punten als hoogste prioriteit naar voren 
om te bespreken wat we aan deze punten vooral moeten gaan doen 

1. Overlast jongeren 
Met sAp op 1 stond de overlast van hangende jongeren op scooters en in auto’s die soms 
veel lawaai maken, lachgas gebruiken en rotzooi achterlaten. Met de gemeente is hier in 
het voorjaar meermaals overgesproken. De afgelopen weken is er een verbetering 
zichtbaar, de vraag is of dit blijvend is nu de zomer er aan komt.  

2. Groen in de wijk 
Het behouden en verbeteren van het groen in de wijk is een blijvend thema. Met de 
sloop van de oude school en de nieuwbouw dreigt er een kaalslag in het hart van de wijk. 
Het beperken hiervan en nieuwe aanplant is de inzet. De werkgroep Groen en Spelen van 
het OBB zet zich daar vol energie voor in en is in overleg met de gemeente. 

3. Sociale huisvesAng, doorstroom bewoners 
De doorstroming vanuit de te slopen appartementen wordt gehinderd door een gebrek 
aan andere sociale huurwoningen onder de 1ste aJoppingsgrens; de nieuwbouw bij de 
school is voor veel mensen uit de sloopflats financieel niet bereikbaar. Dit moet echt 
beter, maar is niet eenvoudig.  Gemeente en corporaAes spreken we hierop aan.  

4. Afval/ zwerfafval/ schone wijk 
Tot slot vraag het afval blijvende aandacht. Er is enig succes met schoonhouden en 
herinrichten van afvallocaAes. Mensen blijven echter (grof)afval naast de containers 
zeTen. Dit is asociaal en moet stevig worden aangepakt. Anderzijds zijn we wel voor het 
1 of twee keer per jaar (graAs) op afspraak ophalen van grofvuil.
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