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Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  
 
Wij nodigen  U hierbij uit voor  het bewonersoverleg Boschveld op maandag 27 augustus 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 25 juni jl/ en langslopen takenlijst 
   (bijgevoegd) 
 

3. Hondenvoorzieningen in Boschveld:  
Hans Teeuwen van de gemeente geeft een toelichting en komt wensen ophalen 
over de hondenvoorzieningen in Boschveld, en voorbeelden om evt. overlast 
te verminderen. In het artikel in de Buurtkrant staan de resultaten van de 
enquête (pagina 12).  

  
4.  Toelichting Raadsbesluit Vaststelling Ontwikkelkader EKP-terrein 

(Parallelweg): 
Wat staat er in het besluit, wat zijn de geplande vervolgacties het komende 
jaar en hoe worden de omwonenden erbij berokken. Sonja de Jong zal de 
stand van zaken schetsen.  

 
Ca 20.30 uur Pauze  
 

5.  Overlast door drugsactiviteiten is afgelopen half jaar sterk toegenomen. 
Welke overlast wordt ervaren door bewoners van auto’s, brommers en 
personen. Wat wordt er door gemeente en politie momenteel gedaan en wat 
kunnen bewoners zelf doen. Bas van Boxtel of een collega is waarschijnlijk 
aanwezig. Ook de activiteiten vanuit de gemeente worden toegelicht   

 
6.  Boschveld Boent/Proper Jetje op  woensdag 3 oktober ? 

De wijk en de gemeente willen 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 voldoende begeleiders uit de buurt en met 
medewerking van school (zie het artikel in de Buurtkrant (pagina 14). 

 
  5. Informatie uit projecten en werkgroepen 

* Stedenbouw: stand van zaken Vlek 3(terrein oude basisschool) 
* Groen en Spelen:  

Hart van Boschveld: de resultaten van de bijeenkomst 24 mei jl 
worden verwerkt in het plan. 

   * Winkelcentrum: wie doen mee in de Werkgroep? 
 

  21.30 uur 6. Rondvraag en sluiting. 
 


