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Onderwerp: uitnodiging informatieavond

Beste inwoner van de Bosberg,

De gemeente Boekel heeft duurzaamheid, klimaatadaptatie en integrale aanpak hoog op de 
agenda staan. Klimaatverandering uit zich voor de gemeente Boekel vooral in de toename van 
hitte(stress), droogte en extreme wateroverlast in korte periode. Dit zal de komende decennia 
verder toenemen. 

Vaker overlast in de Bosberg
Uit onderzoeken naar het rioolstelsel in de gemeente Boekel kwam met name de wijk Bosberg 
als knelpunt naar voren. Deze wijk kent vaker dan op overige plekken water op straat (“hinder”) in 
het gunstige geval, maar in een erger geval ook “overlast” bij particulieren. De gemeente heeft 
besloten om niet alleen het rioolstelsel aan te gaan pakken, maar de Bosberg integraal en 
toekomstbestendig vorm te geven.

Integrale aanpak
Er is gekozen voor een integrale aanpak omdat naast wateroverlast ook de verhardingen richting 
het einde van de levensduur gaan, het groen in slechte staat verkeerd en de inrichting van uw 
wijk vaak niet meer voldoet qua inrichting in relatie tot gebruik en wensen (bijvoorbeeld 
parkeren).
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Informatieavonden
Via deze weg willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over de plannen die de gemeente 
heeft voor uw straat en wijk. Om de bijeenkomsten zo veel mogelijk interactief te maken, hebben 
we de wijk in groepen gedeeld. Het verzoek is ook om met 1 persoon per huishouden naar de 
bijeenkomst te komen. De verdeling voor de informatieavonden is als volgt.

Maandag 30 mei om 18:30u:
De Esdoorns, De Platanen en De Bosberg 71 t/m 85 (oneven) en 72 t/m 96 (even)

Dinsdag 31 mei om 18:30u:
De Kastanjes, De Iepen en De Bosberg 57 t/m 69 (oneven), 50 t/m 72 (even)

Woensdag 1 juni om 18:30u:
De Beuken en De Sparren

Woensdag 1 juni om 20:30u: 
De Hazelaars, De Eiken en De Bosberg 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 22 (even)

Donderdag 2 juni om 18:30u:
De Wilgen, De Essen en De Bosberg 39 t/m 55 (oneven), 22A t/m 48 (even)

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Nia Domo, Sint Agathaplein 6 in Boekel.
U wordt ontvangen met koffie en thee en vervolgens krijgt u een presentatie en aansluitend is er 
ruimte voor uw inbreng.
Mocht u op de avond waarop u ingedeeld bent, verhinderd zijn, dan is het geen probleem 
wanneer u op een van de andere avonden komt. De avonden zijn wel gericht op de doelgroep 
zoals wordt uitgenodigd. Een bijeenkomst zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen.

Alle relevante informatie kunt u vinden op www.boekel.nl/bosberg. Heeft u nu al vragen? Dan 
kunt u contact opnemen met Frank van den Broek, projectleider CCT via 0492-326800 of 
info@boekel.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Boekel,
namens dezen,

F. van den Broek

http://www.boekel.nl/bosberg
mailto:info@boekel.nl

