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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  
 
Hierbij nodigen we U uit voor  het bewonersoverleg Boschveld op maandag 16 maart 2020 om 19.30 
uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2. 
 
Wil je even doorgeven als je komt, dan kan je zeker deelnemen. Je bent ook zonder aankondiging 
welkom (Er bestaat dan een kans dat het niet meer past. Bij veel aanmeldingen zullen we ook een link 
sturen. De regels voor het aantal personen in de zaal van de BBS volgen we natuurlijk). 
 
Agenda 
19.20  Inloop 
 
19.30 1. Opening en goedkeuring verslag 11 mei jl. (10 min) 

 (bijgevoegd als bijlage) 
 
2.  Ruimtelijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord (40 

min) 
Sonja de Jong of een collega (gemeente) zal vertellen over de uitgangspunten voor het 
EKP-terrein dat nu ter inzage ligt. Daarbij komt ook de uitslag van de enquête en het 
proces later dit jaar aan de orde. Het verslag van de enquête is te vinden op de SDK 
website www.ekp-denbosch.nl.  
Er is ook een gemeentelijke projectenwebsite: www.denbosch.nl/ekp-terrein. Daarop 
is alle informatie te vinden, ook toelichtingen op de plannen in beeld en geluid.  

 
Ca 20.25 Pauze (10 min)  
 

3.  Cijfers van het Meldpunt  (gemeente) en Koo Wijkplein Boschveld 2019 (15 min 
Riekje Bosch (gemeente) en Wim Smeets (Farent) lichten dit toe. Wat neemt toe en 
wat neemt af?  

 
4. Mededelingen OBB en vanuit de werkgroepen (20 min): 
 * Groen & Spelen: aanleg park e.a. 

* Verkeer & parkeren: nieuwe NS-bushalte  
* Stedenbouw: bouwrijp maken vlek 3, verplaatsen schuurtjes Brabantwonen  
* Vinger aan de pols voor vlek 21 

 
21.20  5. Rondvraag en speciale sluiting (10 min) 
 
Na afloop is er een drankje aan de bar. We rekenen op uw komst.  
Tot ziens! 
 
 
namens het OBB bestuur,  
Johannes Lijzen en Mieke Haggenburg     


