Maart 2019

Tijdens afgelopen openbare bijeenkomst van de Wijkraad/ BLB (d.d. 13
maart 2019) hebben we u uitgenodigd om bij ons langs te komen 25
maart 2019, vanaf 20 uur in het Tolhuis.
We hebben meer mensen nodig die zich willen inzetten voor onze wijk.
Wilt u buurtverbinder zijn en ons vertellen wat er speelt in uw buurt? Dan
zouden we u vragen om zich 4 avonden per jaar aan te sluiten bij onze
vergaderingen om te vertellen wat er speelt in uw buurt.
En natuurlijk wanneer u zich op een van onze thema’s (o.a. autoluwe
stad, milieu, ruimtelijke inrichting, nieuwe bouwprojecten als
Zuidwalkwartier en vele andere) wil inzetten, dan bent u ook van harte
welkom!
We willen ons versterken met meer mensen die meedenken en meedoen
zodat we samenwerken aan onze fijne binnenstad.
We hopen u morgenavond 25 maart te zien bij het Tolhuis.
(Mathildastraat 9)

Geveltuintjesactie 2019
Vandaag start de geveltuintjesactie 2019. Samen met 4
woningcorporaties (BrabantWonen, Zayaz, Mooiland en
Kleine Meierij) geven we 100 geveltuintjes weg.
Geveltuintjes fleuren de buurt op en zorgen ervoor dat
regenwater beter wegloopt.

Wij leggen het geveltuintje aan, de bewoner zorgt zelf voor
de planten en het onderhoud. Bewoners kunnen zich van
21 maart tot 1 mei aanmelden. Vanaf 1 mei leggen we de
geveltuintjes aan.
Meer informatie
Op www.s-hertogenbosch.nl/geveltuintje vind je meer informatie, waaronder de folder en
animatie. Ook komt er vandaag een berichtje op facebook, LinkedIn en Twitter. Voel je vrij
om het bericht te delen om deze actie extra onder de aandacht te brengen
Met vriendelijke groet,
Ellen van Spijk

Auto van de straat

De drie straten waar uiteindelijk de pilot “Auto van de straat” start zijn bekend gemaakt.
Helaas is Zand zuid niet verkozen. De mensen die zich hebben ingeschreven vinden het een
gemiste kans. Gemeente gaat met een aantal mensen om tafel om te kijken of er toch nog
mogelijkheden zijn. De Wijkraad Binnenstad / BLB zal zich hierbij aansluiten. Wij houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

