
’s-Hertogenbosch 11 januari 2021 

Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bewonersoverleg Boschveld op maandag 1 februari a.s. Het overleg zal 
online zijn van 19.30 tot 21.00. In de BBS zijn geen groepen toegestaan. 
U kunt deelnemen aan dit overleg via Microsoft Teams. Dit start automatisch via uw computer of mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering. Dat kan vanaf 19.15 

Agenda 
19.15  0. Lijn staat open om te testen 

19.30 1. Opening en goedkeuring verslag 16 november (5 min) (zie bijlage) 

2.  Beleidskader Groen en Klimaatbestendig en de wijk Boschveld 40 min)  
Martine Beuken-Greben (Programmamanager Klimaatadaptatie en Water) en William Jans 
(teamleider ontwerp openbare ruimte) zullen de visie toelichten en aangeven hoe Boschveld 
kan deelnemen in de plannen. Boschveld wordt uitgenodigd om mee te denken en deel te 
nemen aan de projecten in het Uitvoeringsprogramma. 

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en ingrijpender. Er 
vallen vaker heftige regenbuien en er zijn vaker lange periodes van extreme droogte. Lokaal 
kan extreme neerslag leiden tot overlast en overstromingen. Hitte en droogte leiden tot veel 
schade, zowel in de stad als daar omheen. Met                         ʼs-Hertogenbosch Groen en 
Klimaatbestendig willen we de stad voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering 
door in te zetten op een groene en klimaatbestendige inrichting van de stad, wijken en dorpen. 
We gaan zo veel mogelijk kansen benutten om de stad meer en beter groen en blauw in te 
richten.  

Ca 20.15 Pauze (5 min)  

20.30  3.  Toelichting politiecijfers 2020 (15 min) 
 Eén tot twee keer per jaar worden de actuele politiecijfers toegelicht. Onze wijkagent Bas van 

Boxtel heeft een andere functie gekregen. De cijfers zullen toegelicht worden door de 
waarnemer Maarten Stet. U kunt ook vragen stellen en uw ervaringen delen.  

 4.  Mededelingen OBB/werkgroepen (10 min) 
* Spoorzone: Ontwikkelingen EKP en Grenco-terrein 
* Verkeer & parkeren: Bijeenkomst nieuwe parkeerbeleid 18 januari 
* Groen & Spelen: realisatie park 
* Stedenbouw: voortgang Vlek 21 en uitvoering bouw Vlek 3 

 4. Rondvraag  (10 min) 

21.00 5.  Sluiting 

We hopen u online te treffen! 
namens het OBB bestuur,  
Liesbeth van Malsen en Johannes Lijzen    
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