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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bewonersoverleg Boschveld op maandag 22 november in de BBS om 

19.30 (tot 21.30).  

We volgen de coronaregels: dit betekent dat we afstand houden en tijdens het lopen een mondkapje 

dragen; een QR-code is alleen nodig bij gebruik maken van de bar in de BBS 

 

19.30 1. Opening en goedkeuring verslag van 20 september (bijgevoegd) 

                       
2.  Huidig en toekomstig gebruik van het buurthuis in de BBS (30 min) 

 Er wordt al flink gebruik gemaakt van de BBS als buurthuis, maar er is nog veel meer 

mogelijk. Lang niet alle bewoners weten wat er te doen is en wat de mogelijkheden zijn iets te 

organiseren. Om het gebruik van de BBS door bewoners te verbeteren, zijn voor de zomer een 

aantal acties afgesproken om mee aan de slag te gaan. Wat houdt die aanpak in en wat was de 

uitkomst van de evaluatie daarvan op 18 november jl. 

(toelichting: Yassine Mami, gemeente). 

Vraag aan de bewoners is mee te denken: hoe kan de BBS nog meer een ontmoetingsplaats 

worden? Hoe kunnen bewoners helpen dit tot een succes te maken?.   

 

20.20 Pauze 

 

20.30  3. Resultaten van de wijkschouw op 19 oktober jl. (20 min)  

Op 19 oktober hebben op initiatief van Farent veel bewoners ergens in de wijk verteld wat zij 

graag willen veranderen in onze wijk. Er zal worden toegelicht welke onderwerpen aan de 

orde kwamen en welke afspraken gemaakt konden worden 

(toelichting Wim Smeets, Farent). 

Met de bewoners kijken we terug op de rondgang en op de resultaten.  

 

4.  Zitgelegenheid in het Groene Hart (20 min) 

De eerste fase van het Groene Hart is gereed en de volgende fase wordt voorbereid. In het 

ontwerp van het park in het Hart van Boschveld waren een zitrand en zitkeien opgenomen, die 

er nu nog niet zijn. De gemeente heeft hier nog wel een beperkt bedrag voor gereserveerd 

staan en wil dit deel samen met de wijk afronden  

(toelichting Nicole Pakker, werkgroep Groen en Spelen van de Wijkraad). 

Vraag aan de bewoners (aanwonenden en gebruikers) is mee te denken hoe de zitgelegenheid 

eruit gaat zien en welke locaties de voorkeur hebben. 

 

5. Mededelingen OBB/werkgroepen (10 min) 

 

21.30 Sluiting 

 

We hopen u te ontmoeten! 

 

namens het OBB/Wijkraad Boschveld,  

Liesbeth van Malsen en Johannes Lijzen    


