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’s-Hertogenbosch 17 maart 2022
Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bewonersoverleg Boschveld op maandag 28 maart in de BBS om 19.30 (tot
21.30).
19.30 1. Opening en goedkeuring verslag van 22 november (bijgevoegd)
2. Afval in de wijk (40 min)
Waar doen we ons afval? Inmiddels hebben we (rol)containers voor glas, papier, PBD (plastic
verpakking, blik en drankkartons), kleding, GFT (groente- fruit en tuinafval) en restafval. Is het nog
duidelijk wat waarin mag? Hoe zijn deze containers verdeeld over de wijk en zijn daarin aanpassingen
mogelijk? Bovendien kunt u nog veel in de Milieustraat Treurenburg kwijt zoals: nog bruikbare spullen,
deels gratis en deels betaald.
Umut Köroglu van de Afvalstoffendienst geeft een toelichting en zal ingaan op alle vragen die u heeft.
Ook heeft hij vragen voor ons. Zo kunnen we zorgen dat we goed van onze spullen afkomen.
Zwerfafval is er ook nog steeds in de wijk. Een aantal mensen heeft zich opgegeven om te helpen
zwerfafval te verwijderen. De uitgifte van gereedschap was tijdens de Coronapandemie gestopt. Nu kunt
u zich weer aanmelden als ‘wijkheld’.
20.20 Pauze
20.30 3. Kindervakantieweek (20 min)
In de laatste week van de zomervakantie is het de bedoeling voor het eerst in Boschveld
kindervakantiedagen te organiseren, b.v. van 30/8 tot en met 1/9. Daarvoor zijn we op zoek naar
vrijwilligers in die week, vooral naar een groepje mensen die het wil voorbereiden. Er zijn goede
voorbeelden in Hambaken en Vught om te gebruiken.
We bespreken hoe het eruit kan zien, horen graag goede ideeën en we hopen dat de eerste mensen zich
melden (toelichting: Liesbeth van Malsen (Wijkraad) & vrijwilliger Hambaken of Vught). Vrijwilligers
kunnen zich melden bij Farent (Anneke Baks: 06 5532 2304).
4.
Hoe doen we het Boschveldoverleg? (20 min)
Al jaren organiseren we zes keer per jaar het Boschveldoverleg. Als Wijkraad willen we iedereen
informeren en laten meepraten over alle ontwikkelingen en onze activiteiten in de wijk. Dat doen we
samen met vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Bovendien willen we uw mening horen,
elkaar ontmoeten en samen voor een leefbare wijk zorgen.
Graag horen we ideeën over andere vormen om dit overleg te doen en welke onderwerpen u wilt
bespreken (toelichting Johannes Lijzen (Wijkraad)).
5. Mededelingen OBB/werkgroepen (10 min)
21.30 Sluiting
We hopen u weer live te ontmoeten!
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