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Openbare wijkraadvergadering 6 maart
Februari 2018
In de vergadering geeft Freya Macke van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een presentatie over groene daken. Groene daken bieden veel voordelen.
Ze zijn mooi en zorgen voor verkoeling in een versteende omgeving. Ook houden
daken met planten regenwater vast. Hierdoor wordt het riool minder belast als het
hard regent. Beleidsadviseur Freya Macke (water) van de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft een inspirerende presentatie over het belang en nut van groene daken
in de wijk Zuid. (Meer over groene daken op het laatste blad.)

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN
2017/2018
Plaats:

‘In de Roos’, Zuiderparkweg 282
’s-Hertogenbosch
Wanneer: de eerste woensdag van de maand
Tijd:
14.30 uur tot 16.30 uur
Entree:
€ 5,00 p.p.
Dit is inclusief 1x koffie of thee in de pauze.

WOENSDAG 7 MAART 2018
Rob de Vrind: De Vughtse heide en haar ongekende
historie
Rob de Vrind gaat u vertellen over de ongekende historie
en natuur van dit prachtige gebied. Lunetten, greppels,
kogelvangers, verdwenen kanalen, een vliegveld, kamp
Vught en riddergevechten, ze passeren allemaal de revue.
De halve krijgshistorie van Nederland is te vinden op dat
kleine stukje hei. Dat maakt het uniek en een lezing waard.
De Hollanders en de Spanjaarden op de heide tegenover
elkaar, de bouw van de lunetten 1844, Kamp Vught 1944,
Kamp van Molukkers 1951, Nucleair Commandocentrum
1970 etc. Maar ook over ooit de meest bijzondere heide
van Nederland zal Rob ons bijpraten.
Drs. Rob de Vrind is afgestudeerd bioloog en is zich gaan
verdiepen in de cultuur en natuur in de omgeving van 'sHertogenbosch. Hij is onder meer schrijver van het boek "
's-Hertogenbosch zeldzaam Groen", medeoprichter van de
Stichting de Groene vesting (www.degroenevesting.nl) en
de Stichting Bossche Milieugroep, presentator en programmalid van het milieucafé MINC (zie www.mincdenbosch.nl) en beleidsmedewerker bij het Koning Willem
I College.

WOENSDAG 4 APRIL 2018
Geke van de Merwe: Leven en overleven in de Biesbosch
De lezing gaat onder meer over 't ontstaan van de Biesbosch, de geografische geschiedenis, de ontwikkeling van
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landbouw, de Watersnood, de Tweede Wereldoorlog, over
de huidige flora en fauna, het in 2015 voltooide project
Ruimte voor de Rivier en de ingrijpende gevolgen ervan
voor de bewoners.
Uiteraard komen ook mensen aan bod die in de Biesbosch
hun boterham verdienen of verdienden. Zoals boswachters,
kooikers, varende postbodes en de waterpolitieagenten. En
niet te vergeten de wilgenhakkers en de biezen- en rietsnijders die 's winters onder erbarmelijke omstandigheden
zwaar werk deden voor een paar rotcenten! En over nog
veel meer.
Geke van de Merwe is sinds 1974 als journalist verbonden
aan het Brabants Dagblad en ze is schrijfster van het boek:
'Leven en overleven in de Biesbosch'. Bewoners en betrokkenen vertellen hun verhaal.

Het Wijk-Buurt-en Dorpsbudget
Een nieuwe subsidieregeling voor en door bewoners.
Hebt u een goed idee voor uw omgeving? Een idee dat uw
wijk leuker, veiliger of mooier maakt? U kunt subsidie
krijgen uit de regeling Wijk-Buurt-en Dorpsbudget. Deze
is er voor bewoners die in hun buurt aan de slag willen. Alle informatie staat op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.
Daar kunt u ook een digitale aanvraag indienen.

De Zomerschool komt uit haar Winterslaap
Alweer de negende editie van de zomerschool voor 55+’ers
in ’s-Hertogenbosch en omstreken is in aantocht! Opnieuw
drie volle weken!
In de periode van 9 juli tot en met 27 juli bieden we ruim
90 workshops, presentaties en excursies aan, waarin
“kennis maken met” op de voorgrond staat.
Lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en
bewegen, creativiteit en op pad in de omgeving: voor iedereen is er wel wat te halen. Op vrijdag 27 juli sluiten we af
met een bruisende slotmiddag en wegens grote belangstelling vorig jaar is er ook deze keer weer een busexcursie
met diner! Programmaboekjes en inschrijfformulieren zijn
vanaf half mei te vinden bij de Ontmoeting in Rosmalen,
op de wijkpleinen, de sociaal culturele centra, de bibliotheken e.d. Maar de informatie is tegen die tijd ook te vinden
op www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool.
Daar kun je nu alvast een kijkje nemen en nagenieten van
de Zomerschool 2017 om alvast in de sfeer te komen!
Dus hou vast rekening met afspraken in de zomer en hou
de 3 weken tussen 9 en 27 juli gereserveerd voor wederom
een geweldige Zomerschool 55+’ers.

Buurtpreventie in Zuid
Doordat er te weinig wijkbewoners deelnemen in het buurtpreventieteam Zuid is er door de preventieteamleden besloten dat er voorlopig niet meer in de wijk wordt gelopen. Zodra er meerdere wijkbewoners zich aanmelden wordt het
team weer actief in de wijk Zuid.

Verslag OpenbareWijkraadvergadering / wijkschouw 12-12-2017
Aanwezige wijkraadsleden : Gerard Schouten, Trude
Baert, Frans Baert, Maartje
Waars en Jacques van Dijk
Afwezige wijkraadsleden : Ingeborg Fick

Veilig Verkeersweek 2018
De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Realisatie Beheer
Openbare Ruimte voor de twee en twintigste keer een Veilig Verkeersweek van maandag 9 t/m vrijdag 13 april.
Wijkraad Zuid zal op woensdag 28 maart wederom aan de
deelnemende basisscholen, Het Bossche Broek Zuid en De
Vlindertuin, de fietskeuringen verzorgen. Op donderdag 12
april zal de opgedane kennis, voor wat betreft het praktijkgedeelte, worden getoetst. Ter afsluiting is er op vrijdag 13
april van 09.30 tot 11.30 uur een eindmanifestatie bij “In de
Roos” waar de examenkandidaatjes aan een verkeersquiz
deelnemen. De diploma’s worden uitgereikt door de wethouder. In de Verkeersweek zullen verschillende verkeerscontroles in de wijk worden uitgevoerd.

Gast

: -

Wijkmanager

: Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte : Rinus de Vrie (projectvoorbereider gemeente)
Politie Brabant-Noord

: Raymond van der Heijden
(wijkagent)

Stadstoezicht

: Henk Lambooij

Politieke partijen

: -

Bezoekers

: 20

Brabants Dagblad

: -

1. Opening
Om 19.25 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen Notulen 12-09-2017
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. (Evaluatie) Wijkschouw
In verband met het slechte weer, wordt er geen route door de
wijk gereden, maar worden de ingebrachte punten besproken.

Seniorencafé Nieuw Zuid
In samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en
BBS Nieuw Zuid presenteren wij u voor 2018 het seniorencafé Nieuw Zuid. Wanneer: Elke 2e donderdag v/d maand
Waar: De BBS Nieuw Zuid. Tijd: Van 19:00 – 22:00 uur.
Kosten: € 1.00 p.p. per keer.
Aanbeveling: gebruik van 1 consumptie.
Meer informatie: Joop Stoop 06-12102128
Chris Klaassen 06–48016843

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 6 maart 2018
dinsdag 5 juni 2018
dinsdag 11 september 2018
dinsdag 11 december 2018
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos”
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

*Vraag vanuit de gemeente: Moeten de struiken bij het
Indië-monument worden verwijderd?
-Nee, graag laten staan.
*Hertog Hendriksingel: Bij rechtsaf slaan vanuit de stad, is
dit een erg donkere hoek. Kan hier een lantaarnpaal worden
geplaatst?
-Rinus de Vrie gaat dit overleggen met de collega welke
zich bezig houdt met het lichtplan.
*Oversteken van de Pettelaarseweg (vanuit de stad) naar Limietlaan kan niet, of je moet tegen het verkeer in rijden.
Vraag om hier een oversteek te maken.
-Dit wordt doorgezet naar Rens van Zwieten.
*Op de Henriette R. Holstlaan wordt erg vaak te hard gereden. Kan hier iets aan gedaan worden?
-Volgens de politie zijn er voldoende snelheidsbeperkende
maatregelen genomen. In het verleden is er gecontroleerd en
toen bleek het aantal overtredingen mee te vallen. Er wordt
gevraagd of Rens van Zwieten deze situatie eens wil bekijken.

*Veel overlast van hondenpoep. Dit wordt vaak niet opgeruimd.
-Recent is er gecontroleerd en konden er maar 2 mensen
worden betrapt. Graag elkaar hierop aan blijven spreken.
Het is moeilijk om aan te pakken, maar het blijft een punt
van aandacht.
*Er is de wens voor een babyschommel op de wijkspeelplaats.
-Aanvragen via Wijk-en Dorpsbudget.
*Zuiderparkweg (thv nummer 315): 2 afvalcontainers staan
te dicht op de parkeerhaven en de stoep loopt daar af. Dit is
vooral met rollators een lastig punt om veilig afval weg te
gooien.
-Rinus neemt dit op met de afvalstoffendienst. Misschien dat
de containers anders geplaatst kunnen worden.
*De rijbaanscheiding op de Jacob van Maerlantstraat wordt
niet onderbroken ter hoogte van oversteekplaatsen. Kan dit
worden aangepast? Met bijvoorbeeld een scootmobiel is dit
erg lastig.
-Overleg met Rens van Zwieten of dit niet kan worden aangepast.

*Op het kruispunt Gestelseweg / Jacob van Maerlantstraat /
Pieter Langendijksingel ontstaat geregeld een blokkade in
verband met de vrachtwagens welke richting Campina gaan.
Hierdoor is het een druk en onoverzichtelijk kruispunt.
-Rens van Zwieten gaat hier naar kijken.
*Er wordt enorm hard gereden op het kruispunt Jacob van
Maerlantstraat / Merwedelaan.
-Dit is een bekend probleem, maar zal nogmaals beoordeeld
worden door Rens van Zwieten.
*De lantaarnpalen op Nieuw Zuid is een mengeling van oud
en nieuw. Waarom is dat?
-Rinus zet deze vraag door naar Ger-Jan Koenraads.
*Op de Zuiderparkweg wordt vaak (veel) te hard gereden.
Wie is hier, naast de bestuurder verantwoordelijk voor? Moeten er maatregelen genomen worden?
-Helaas is hier niets aan te doen en is de bestuurder hier inderdaad verantwoordelijk voor. Raymond gaat in gesprek
met de melder van dit punt.
*Veel van bovenstaande meldingen kunnen gedaan worden
via de BuitenBeter App van de gemeente. Voor meer informatie zie: https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.html

4. Mededelingen van het bestuur
*In de Geert Grootestraat is het asfalt op meerdere plekken
slecht: Te hoog of met putten.
-Helaas kan hier op dit moment niets aan gedaan worden.
Zolang er geen gevaarlijke situaties ontstaan, wordt dit pas
opgeknapt als de straat aan de beurt is voor een opknapbeurt.
*In de Van Ruusbroecstraat zijn kuilen in de weg ontstaan
door de vele vrachtwagens welke hier hebben gereden toen
een appartementencomplex werd gerenoveerd. Dit is nu ongeveer 5 jaar geleden en nog niet opgeknapt, terwijl dit toen
wel beloofd is.
-Marie-Louise en Rinus gaan hier achteraan.
*Bewoners aan het begin (vanaf de stad gezien) van de Pettelaarseweg hebben geregeld geen parkeerplek omdat alle
bewoners met een vergunning nu overal kunnen parkeren.
Daarnaast blijft er overlast van bezoekerskaartjes.
-Het probleem van de bezoekerskaartjes blijft helaas, totdat
er wordt overgegaan op het digitale systeem. Er is sprake
van geweest dat Zuid verdeeld zou worden in 2 zones. Navraag doen bij Angelique Breukel, of dit nog doorgaat.
*In de Henriette R. Holstlaan staat een erg hoge struik. Kan
deze gesnoeid worden?
-Dit staat op de planning.

*Kern met pit ligt ter inzage: Bewoners kunnen geld aanvragen voor initiatieven.

5. Rondvraag
*Het pleintje aan de Van Ruusbroecstraat is kapot gereden.
Er komt geen actie vanuit Zayaz.
-Marie-Louise gaat dit met Zayaz bespreken. Rinus gaat navraag doen, of dit per ongeluk door de gemeente is gedaan.
*Bij het Provinciehuis is een nieuwe verkeerssituatie gecreëerd. 2 weken geleden is er een ernstig ongeluk gebeurt: Hoe
kon dit gebeuren?
-Het ongeluk heeft de volledige aandacht van de wijkagent
en Rens van Zwieten. Op dit moment is niet duidelijk hoe het
heeft kunnen gebeuren en of er aanpassingen gedaan moeten
worden.
*Er is een aantal maal gezien dat er met auto’s gereden wordt
in het Zuiderpark. Helaas zijn er geen kentekens bekend.
-Politie is op de hoogte, bij heterdaad bellen met 112.
*Ook evenementenorganisaties blijken geregeld op het gras
te staan.
-Graag organisatie hierop aanspreken of melden via Stadstoezicht: zij kunnen vergunningen e.d. controleren.
*In de Brugmanstraat staat een boot. Mag dat?
-Nee. Is bekend en wordt opgelost.
Er zijn de afgelopen tijd 5 bekeuringen uitgedeeld voor illegaal dumpen van afval bij de containers aan de Zuiderpassage.
*Er zijn 2 nieuwe bomen geplant bij de Zuiderpassage. Wat
voor bomen zijn dit?
-Dit zijn esdoorns.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor
zijn of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 6 maart 2018.

Subsidie groene daken per 1 januari ook voor VvE
Heb je een eigen huis, of een schuur, carport, overkapping,
appartement of uitbouw met plat dak? Wel eens aan gedacht om het te bedekken met vetplanten of wilde bloemen?
De gemeente geeft hiervoor een vergoeding tot € 5000,-.
Per 1 januari 2018 staat deze subsidie ook open voor Verenigingen van Eigenaars (VvE).
Wateroverlast
Groene daken bieden veel voordelen. Ze zijn mooi en zorgen voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Lees
er meer over op www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken
Presentatie
Heb je meer vragen? Kom naar de openbare wijkraadvergadering van 6 maart. Dan geeft Freya Macke van de gemeente een inspirerende presentatie over het belang en nut van
groene daken in ’s-Hertogenbosch.

de ondergrondse containers meerdere huisvuilzakken aangetroffen. 6 maal bestuurlijke boete opgemaakt.

Werkzaamheden Lambooijbrug
De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Lambooijbrug.
Van 30 april tot en met 11 mei 2018 wordt de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Wat gaan we doen?
We gaan de voegovergangen vervangen en de deklaag van
het asfalt. En bij het landhoofd van de brug aan de zuidzijde
gaan we de oplegblokken vervangen.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt de Lambooijbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de brug. Aan de noordzijde van
de brug leiden we het doorgaande verkeer om via de Maastrichtseweg. Aan de zuidzijde plaatsen we borden om mensen via de Pettelaarseweg en de Zuidwal te laten rijden.
Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact
op met de heer M. ten Cate, projectleider van de afdeling
Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer
is (073) 615 90 57 of stuur een e-mail naar
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘Lambooijbrug’.
Kijk voor actuele informatie over wegwerkzaamheden in
’s-Hertogenbosch op:
www.s-hertogenbosch.nl/wegwerkzaamheden

Het Buurtevenement van 9 december 2017

Illegaal storten van grof/huisvuil
Door Stadstoezicht aangeleverd een overzicht van het aantal opgemaakte verbalen over het jaar 2017 in de wijk Zuid
t.a.v. het illegaal storten dan wel achterlaten van grof/
huisvuil. 6 maal Vondelstraat, 18 maal Hadewychstraat, 1
maal Melis Stokestraat, 2 maal Erasmusstraat, 2 maal Van
Ruusbroecstraat, 4 maal Pettelaarseweg en 2 maal Van Veldekekade. Op 23 januari naar aanleiding van meerdere
melddingen naar de Zuiderparkweg gegaan. Ter hoogte van

Op 9 december was het weer een gezellige middag bij “In de
Roos”. Buren zaten gezellig bij elkaar om samen aan activiteiten mee te doen. Thema was kerst. Er zijn mooie versieringen voor kerst mee naar huis genomen. Versieringen van
hout, geglazuurde kerstballen en bloemstukjes. De kinderen
werden naar wens geschminkt door onze vaste vrijwilligster
Djessie. Ook bij het nagels lakken was het, zoals gewoonlijk,
weer druk. Dj Rob maakte de sfeer compleet met gepaste
muziek. Jammer dat het weer niet mee zat. Het was erg koud.
Daarom geen springkussen voor de kleintjes. Op de arrenslee
was het ook erg koud. Jammer, maar niets aan te doen. Bij
het volgend buurtevenement in het voorjaar (datum volgt
nog) hebben we hopelijk beter weer. En zal de gezelligheid
en sfeer als vanouds zijn. Het was een geslaagde middag.

