
’s-Hertogenbosch 15 maart 2021 

Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bewonersoverleg Boschveld op maandag 22 maart a.s. van 19.30 tot 
21.00. Het overleg is in een online-bijeenkomst .  

U kunt deelnemen aan dit overleg via bijgaande link van Microsoft Teams. Deze start automatisch via uw 
computer of mobiele app. Dat kan vanaf 19.15 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
 

Agenda 
19.15   Lijn staat open om te testen, en uw koffie of thee erbij te pakken. 

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

2.  Voorstellen nieuwe wijkagent en politiecijfers Boschveld/West 2020  (30 min)  
Tomas Sluiter is onze nieuwe wijkagent sinds 1 februari. Hij volgt Bas van Boxtel op en zal 
zich voorstellen. Daarna licht hij de politiecijfers van 2020 toe en de trends. U heeft ook de 
gelegenheid om vragen te stellen en uw ervaringen met hem te delen.  

3.  Resultaten enquête betaald parkeren (10 min) 
De resultaten van de door de Wijkraad georganiseerde enquête over het betaald parkeren 
wordt toegelicht (zie ook artikel in de wijkkrant). We inventariseren eventuele extra vragen en 
spelen die door naar Dienst parkeerbeheer van de gemeente. 

Ca 20.10 Pauze (5 min)  

  4.  Toelichting Wijk- en dorpsbudget 2020 (15 min) 
 Het Wijk- buurt- en dorpsbudget is een subsidieregeling voor bewoners die in hun wijk, buurt 

of dorp aan de slag willen (zie https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget/. Leidi Haaijer van 
de bewonersadviesgroep (BAG) ligt toe wat er in 2020 mee is gedaan én hoe je in 2021 een 
aanvraag kan doen. 

5.  Mededelingen OBB/werkgroepen (10 min) 

 6. Rondvraag opzet van Boschveldoverleg (10 min)  
Graag horen we of u wensen heeft voor onderwerpen of voor de vorm van het  
Boschveldoverleg. 

 7.  Sluiting (uiterlijk 21.00) 

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

        Bezoekadres:	 Zernikestraat 2

	 	 	 	 	 	 	 	 Postadres:	 Zernikestraat 2

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5223 CD ’s-Hertogenbosch

	 	 	 	 	 	 	 	 Email:	 	 info@obboschveld.nl	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Giro:	 	 NL 03 INGB 0003274686

   

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZmU1OTdmOTktMTEzZC00NjQ5LTgwZDUtNTQ3ZWU3MTMzM2Yy%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%2522fe992113-059f-4c03-8566-29130fdec037%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ef191097-c558-4fb2-ad1b-674479317e88%2522%257d
https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget/
mailto:info@obboschveld.nl

