
OBBOSCHVELD 
 

 NAFHANKELIJK  
  
   
   
 
 

 
   bezoekadres:  Edisonstraat 28 
   postadres: Zernikestraat 2 
    5223 CD  ’s-Hertogenbosch 
   e-mail: info@obboschveld.nl     giro:NL03 INGB 0003274686 

t.n.v. Onafhankelijk 
Buurtplatform Boschveld
   

UURTPLATFORM 

WIJKRAAD 

’s-Hertogenbosch 30-09-2019 
 
Beste bewoners van Boschveld en andere belangstellenden,  
 
Hierbij nodigen we U uit voor  het bewonersoverleg Boschveld op maandag 7 oktober 2019  om 
19.30 uur in de het buurtcentrum van de BBS Zernikestraat 2.  
 
Agenda 
19.30 1. Opening en mededelingen 

2. Goedkeuring verslag 26 augustus jl. en langslopen takenlijst (15 min) 
 (bijgevoegd als bijlage) 

 
3. Living Lab aanpak verkeer onderwijsboulevard (35 min).  

Voor de bereikbaarheid van het Paleiskwartier en de Onderwijsboulevard worden 
verkeersexperimenten gedaan dit najaar. Frank van Weert (gemeente) gaat in op de 
plannen en we zijn benieuwd hoe de effecten op het verkeer door Boschveld wordt 
meegenomen. Het plan is ook toegelicht in een raadsinformatiebrief (zie website 
gemeente onder ‘Living Lab aanpak’ https://www.s-
hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Nieuws/2019/Raadsvoorstel_Actualisatie
_Bereikbaarheidsstrategie.pdf ). 

 
Ca 20.30 Pauze  
 

4. Parkeren landtong bij Brabanthallen en parkeerdruk Grasso (35 min) 
  Voor de Brabanthallen zijn er plannen de parkeer gelegenheid fors uit te breiden. Wat 

betekent dit voor de parkeer druk en verkeersoverlast in Boschveld. Leo Sedee 
(gemeente) licht de ontwikkelingen plannen rond de Brabanthallen toe en gaat in op 
de gevolgen voor verkeer en parkeren. De presentatie is al bij gevoegd (zie bijlage). 
Op maandag 30 september 2019, van 18:00 uur tot 21:00 uur is er ook een 
inloopavond in Congrescentrum 1931 (zaal Galloway) aan de Oude Engelenseweg. 

 
5. Politiecijfers 2e/3e kwartaal 2019 (5 min, onder voorbehoud van aanwezigheid Bas 

van Boxtel) 
 
6. Mededelingen en werkgroepen (15 min): 
 * Bouwrijp maken Vlek 3 

* Werkgroep Groen en Spelen 
* Schoon, heel & veilig 

 
21.30  7. 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 en Mieke Haggenburg     


