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1.

Reina Spit, Onderzoek en Statistiek gemeente ’sHertogenbosch, Angelique Breukel, Hoofd
Bureau Parkeermanagement gemeente ’sHertogenbosch, Bouchra Aatif Afendi, Welzijn
Divers

Opening
Om 20.10 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen Notulen 13-12-2016
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie van actiepunten
In het wegdek in de Limietlaan en Van Veldekekade zitten nog grote gaten door diversen
bouwwerkzaamheden. Dit wordt gerealiseerd.
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4.

Mededelingen van het bestuur
Graag evenementen voor/ in de wijk doorgeven aan de wijkraad zodat deze op de
evenementenkalender geplaatst kunnen worden.

5.

Wijk en Buurtmonitor 2016
Reina Spit van de afdeling Onderzoek en Statistiek geeft een presentatie over de
buurtmonitor. Hierin worden alle door de gemeente verzamelde gegevens verwerkt en op
buurt niveau kan men zijn/haar eigen wijk bekijken. Die gegevens komen van o.a. CBS,
Politie en databestanden met enquêtes verstuurd door de gemeente zelf. (bv Digipanel)
Doel van deze monitor is het vervangen van alle oude monitoren en een totaal beeld schetsen.
Reina loopt alle buurten van Zuid met ons door. U kunt de monitor zelf bekijken:
https://www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor/
Vanuit een bezoeker komt de vraag of het onderzoek representatief is, deze dame herkent zich
niet in het geschetste beeld. De wijkmanager geeft aan nog met de buurten in gesprek te gaan
over de monitor en daar eventuele vragen beantwoord worden. De monitor is een startpunt.

6.

Enquête vergunningshoudersparkeren
Angelique Breukel komt uitleg geven over de aanstaande enquête.
Waarom nu alweer een nieuwe enquête?
Bewoners geven aan last te hebben van vreemdparkeerders. Deze situatie schuift steeds op.
Gebieden waar nu nog geen probleem is, doorzien dit niet altijd en kiezen niet voor een
vergunning. Dit terwijl de afgelopen jaren een beeld van verschuiving laat zien. Daarom is er
nu gekozen voor een groot te enquêteren gebied, waarbij ook in de uitnodigingsbrief gewezen
wordt op bovenstaand feit.
Draagvlak:
Er is draagvlak als 60% van de uitgestuurde enquêtes per straat retour komt en daarvan
minimaal 60% voor een vergunning kiest.
Uitslag:
Begin juni moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe vergunningsgebieden. Er komt dan een
bijeenkomst waar dit besproken wordt en na deze avond gaat het voorstel naar het College.
Vragen vanuit de bezoeker:
Mag er bezwaar worden gemaakt tegen het voorstel dat naar het College gaat? Ja dat mag.
Worden de bezoekerskaartjes digitaal? De gemeente is hier mee bezig, er zijn verschillende
mogelijkheden welke onderzocht worden.
Gaat er gewerkt worden met diverse sectoren? Dit is een mogelijkheid.
Hoe wordt er omgegaan met individuele gevallen? Dit is lastig, maar wordt wel naar
gekeken.
Hoe kunnen we de handel in bezoekerskaartjes aanpakken? Dit is lastig. Je mag zoveel
bestellen als je wilt en handhaven op bijvoorbeeld daadwerkelijk bij iemand op bezoek zijn,
mag niet (meer) i.v.m. privacy.
Is er een maximum aan het aantal vergunningen per huishouden? Nee, Auto’s geregistreerd
op dat adres mogen een vergunning aanvragen. Wel eerst op eigen terrein parkeren waar
mogelijk.
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Hoe kunnen we bezoeker aan een rondleiding in het Heempark tegemoet komen? Angelique
neemt dit op met Ben.
Kan een vergunningsregeling worden teruggedraaid? Ja.
Daarnaast vragen over hoever een gebied doorloopt, al dan niet verplaatsen van borden: dit
wordt bekeken als de resultaten van de enquête bekend zijn.

7.

Huiskamer Zuiderschans
Bouchra Aatif Afendi geeft uitleg over een nieuw project.
In de Zuiderschans kan Divers gebruik maken van een lege ruimte, om hier een huiskamer te
starten. De huiskamer is bedoeld voor 65+ ers in de wijk.
Voornamelijk om uit het eigen isolement te komen, mantelzorgers te ontlasten of “ de week te
breken” De seniorenbus kan deelnemers thuis ophalen.
Voor inschrijving wordt er een intake gehouden.
Activiteiten starten om 10:00 en om 16:00 sluit de huiskamer.
Er worden op dit moment nog vrijwilligers gezocht.
De eigen bijdrage is €3,50
Vooralsnog is de huiskamer op maandag geopend.
Op 11 maart is er een open dag.
Vragen/ opmerkingen vanuit bezoekers:
• Waarom is de huiskamer gestart? Omdat er nu mensen zijn die nog geen indicatie
hebben voor zorg, maar wel behoefte hebben aan deze activiteiten.
• Is het geen enorme drempel om een intake te moeten doen? Kan iemand niet gewoon
binnen lopen? Nee, dit is niet mogelijk.
• Misschien minder nadruk leggen op eenzaamheid, maar meer op: “Ik ben op zoek naar
gezelligheid?”

8.

Rondvraag
• 8 april: Vier de Lente, In de Roos 13:00-17:00
• Hondenpoep in het Zuiderpark: Kan hier wat aan gedaan worden?
- Het is doorgegeven aan Henk Lambooij
- Op de website van de gemeente staan alle regels over uitlaatvelden, loslopen ed
https://www.s-hertogenbosch.nl/dieren.html
- Waar geen bordjes staan, mogen honden niet worden uitgelaten.
• Er worden vrijwilligers gezocht voor de Dierenweide. Aanmelden kan bij Nel
Kluitmans of via de Wijkraad.
• Overlast onder de Lambooijbrug neemt weer toe. Wijkagent gaat hiermee aan de slag,
maar geeft aan dat het zich meestal beperkt tot jointjes roken i.p.v. drugsdeals ed.
Er wordt gesproken over meer verlichting, maar dit werkt averechts

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 6 juni 2017.
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