Notulen Openbare Wijkraadvergadering
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1.

Opening
Om 19:45 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.

1

* Vraag vanuit de gemeente: Moeten de struiken bij het Indiëmonument 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 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.
* 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.
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* 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 dit?
- 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

* 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 ed.
controleren.
* In de Brugmanstraat staat een boot. Mag dit?
- 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
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6.

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 maart 2018.
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