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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  
 
Wij nodigen  U hierbij uit voor  het bewonersoverleg Boschveld op maandag 25 juni 2018  om 19.30 
uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2.  
 
Agenda 
19.30 uur 1. Opening en mededelingen 
 

  2. Goedkeuring verslag 7 mei en langs lopen takenlijst 
   (bijgevoegd) 
 
  3. Doorstart Proper Jetje! 

Vanuit de gemeente wil Karin Claassen graag de Proper Jetje acties 
voortzetten. Deze acties richten zich op het aanpakken van zwerfvuil, met 
name door met kinderen, onder begeleiding van volwassenen een rondgang 
door de wijk te laten maken. Dit kan alleen met begeleiders uit de buurt. De 
Wijkraad wil dit initiatief weer nemen en zoekt support van een groep 
bewoners. Samen met wijkwerkers en bewoners willen we bespreken hoe we 
dit minimaal 2x per jaar kunnen gaan organiseren, te beginnen rond 1 oktober. 
Wie heeft goede/nieuwe ideeën over hoe we dit kunnen realiseren.  
We zoeken ook mensen voor het leefbaarheidsteam. 

   
20.30 uur Pauze  
 

4. Sociale problematiek 
Hoe groot is de problematiek van mensen die met een psychische achtergrond 
in de wijk komen wonen?  En: welke hulp is er voor hen beschikbaar? Er zijn 
signalen dat de overlast als gevolg hiervan toeneemt als gevolg van de grote 
hoeveelheid tijdelijke huur. We proberen mw. M. Trump van het sociaal 
wijkteam (SWT) erbij te krijgen. Zij kan aangeven welke  mogelijkheden er 
zijn om hulp te bieden. Ook voor omwonenden is dit belangrijk.     

   
  5. Informatie uit projecten en werkgroepen 

* Stedenbouw: terugkoppeling van bijeenkomst over Vlek 3(terrein 
oude basisschool)  in de BBS op 18 juni. 

* Werkgroep Groen en Spelen:  
Hart van Boschveld: terugkoppeling bijeenkomst 24 mei jl. 

 Andere activiteiten 
   * Prioriteiten Wijkraad vanuit Ledenvergadering 23 mei jl. 
 

  21.30 uur 6. Rondvraag en sluiting. 
 
We rekenen op uw komst. Mocht u verhinderd zijn of deze agendastukken niet meer willen ontvangen  
laat dat even weten. Tot ziens 
 
namens het OBB bestuur,  
Johannes Lijzen     
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