
De wethouder heeft het belang van de combinatiefunctio-
naris ouderen benadrukt en Luc succes gewenst in z’n  
nieuwe rol. Senay Akdemir van GGD Nijmegen heeft haar 
inspirerende ervaringen rondom de gezondheidsmakelaar 
in Nijmegen met ons gedeeld. Senay heeft uitgelegd hoe ze 
in Nijmegen te werk gaan en wat de successen zijn die in-
middels zijn geboekt. Door de bijeenkomst heen hebben 
professionals uit de  zorg, welzijn en sport vooral de ver-
binding met elkaar gezocht om zo de integrale samenwer-
king voor een gezonde 50plusser in wijk Zuid te bevor-
deren. Het was een inspirerende bijeenkomst! 
 
Openbare wijkraadvergadering 11 september 
 
Belangrijke agendapunten zijn: 
Hostel in Zuid.  
Heeft u vragen over het Hostel. Stel u vragen dan aan Erik 
Vermathen. Erik is voorzitter en tevens woordvoerder van 
de beheergroep. 
 
Talentenbank Den Bosch Zuid.  
Divers welzijnsonderneming is momenteel, in navolging 
van andere wijken, bezig met de ontwikkeling van een ta-
lentenbank in Den Bosch Zuid. De talentenbank is een 
smeermiddel om vraag en aanbod van bewoners aan elkaar 
te koppelen. Je kunt het zien als een soort burenhulp.  
Gast: Gabor Martens van Divers welzijnsonderneming. 
 
Wandeling door het Heempark 
 
Iedere woensdag- en donderdagmiddag kunt u een begelei-
de wandeling maken door het Heempark. De wandeling be-
gint steeds om 14.00 uur. Het Heempark is gelegen op een 
schiereiland van ruim twee hectare groot, daar waar de Pet-
telaarse Vaartgraaf overgaat in de Zuiderplas. Het park 
grenst aan het Bossche Broek en het recreatiegebied Zui-
derplas. Een onbegeleide wandeling is eveneens mogelijk 
aan de hand van een folder die verkrijgbaar is bij de VVV, 
Stadsbibliotheek, balie van het Stadhuis, Stadsarchief, 
BHIC, CCC en “In de Roos”. U kunt de folder tevens 
downloaden via www.heempark-s-hertogenbosch.nl. Op de 
website vindt u tevens een routebeschrijving naar het 
Heempark. 
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voor bewoners van Zuid 

Nieuwe wijkmanager 
 
Met ingang van 1 juni j.l. is mevrouw  Marie-Louise Claessens 
als wijkmanager voor de wijk Zuid aangesteld en volgt daar-
mee de heer Rens Jeunink op. Deze personele wisseling is 
noodzakelijk omdat wijkmanager Rens Jeunink zich meer 
moet kunnen toeleggen op de Binnenstad om de veiligheid en 
leefbaarheid in dit deel van de stad op het gewenste niveau te 
brengen. Marie-Louise Claessens heeft in het verleden reeds 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012  
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 
CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

ervaring opgedaan als wijkmanager en zal de komende 
maanden nog worden begeleid door Rens Jeunink, zodat zij 
zich goed kan inwerken in de wijk, de actuele problematiek 
en de bewonersnetwerken.  
 
Zorg, Sport en Welzijn samen in beweging  
 
Voor 'n gezonde 50plusser in Zuid. 
Op 14 mei 2012 hebben de gemeente ’s Hertogenbosch en 
Stichting Robuust de themabijeenkomst “Zorg, Sport en 
Welzijn samen in beweging”  georganiseerd, rondom de 
combinatiefunctionaris ouderen. Centraal tijdens deze bij-
eenkomst stonden  Luc van de Eerd en Hetty van der Sluijs. 
Hetty is beweegcoach in ’s-Hertogenbosch.  

Luc  is vanuit de gemeente aangesteld als combinatiefunc-
tionaris in de Wijk Zuid, om de doorstroom van cliënten 
van welzijn en zorg naar sport te bevorderen. Luc heeft 
zichzelf gepresenteerd aan de aanwezige partijen en uitge-
legd wat zijn rol is en hoe hij te werk zal gaan in Zuid. Zijn 
belangrijkste activiteiten zullen zijn; met de cliënt, in de 
wijk, op zoek naar een passende  sport of beweegactiviteit 
en het creëren van nieuw sport- en beweegaanbod in de 
wijk. 

         
      Volg de wijkraad ook op  
      twitter.com/wijkraadzuid 



 
Gezocht: BIN coördinatoren 

 
In 2013 komt het Buurt In-
formatie Netwerk be-
schikbaar voor heel ‘s-Her-
togenbosch. In de wijken 
Maaspoort en Kruiskamp/
Schutskamp is het BIN al in 
gebruik. Door u aan te mel-

den als BIN-lid wordt u geïnformeerd over actuele zaken 
rond veiligheid en leefbaarheid die spelen in de buurt. Zo 
kan uw aandacht gevraagd worden voor verdachte voer-
tuigen of personen en kunt u onveilige situaties melden. 
BIN is bestemd voor burgers die mee willen doen voor een 
veilige en leefbare buurt. 
Bij BIN heeft de BIN-coördinator een belangrijke taak. Hij/
zij is de verbinding tussen de overheid en de aangesloten 
BIN-leden. De BIN-coördinator stuurt de berichten vice 
versa door en verwijst BIN-leden. De BIN-coördinator is 
een vrijwilliger met een groot hart voor veiligheid en leef-
baarheid. Enige ervaring met het gebruik van de computer 
is gewenst. De BIN-coördinator krijgt een opleiding. 
In ’s-Hertogenbosch Zuid zijn we op zoek naar meerdere 
mensen voor deze functie. Bent u enthousiast geworden en 
overweegt u zich in te zetten als BIN-coördinator stuurt u 
mij dan een E-mail. jan.van.t.erve@brabant-noord.politie.nl  
Voor meer informatie kijkt u op www.bindb.nl of loop bin-
nen bij het wijkplein aan de Potgieterhof.   
Jan van ’t Erve,  Wijkagent Den Bosch Zuid 
Twitter: @WijkAg_DBzuid 

Oproep: verzorg bloementoren of bloembak-
ken in uw straat 
 
De gemeenteraad heeft besloten tot een bezuiniging op het 
onderhoud van het groen, bijvoorbeeld eenjarige bloemen, 
bloembollen en bakken met planten. Plantenbakken en ge-
raniumtorens (bloembakken) en perken met eenjarige plan-
ten zijn erg duur in onderhoud. De bloemperken met een-
jarige planten worden in 2013 omgevormd naar gras, uitge-
zonderd de vakken op de rotondes. 
 
Bewoners aan zet! 
Er moet bezuinigd worden. Maar er is een mogelijkheid om 
de bloembakken te behouden. Als u, als bewoner(s), het on-
derhoud van de bloembakken en de eenjarige planten ver-
zorgt, kan worden voorkomen dat de Gemeente ze weg- 
haalt. 
 
Intresse in verzorgen van bloembakken en plantenbak-
ken? 

 
Als u zelf de bloembakken in uw straat gaat verzorgen, dan 
voorkomt u dat de bloembakken verdwijnen. De gemeente 
vult de bloembakken met planten en plaatst ze bij u in de 
straat. De bewoners verzorgen daarna het onderhoud. Dat 
betekent het water geven, onkruid verwijderen en zwerfvuil 
weghalen. In het najaar haalt de gemeente de bloembak weer 
op. Als blijkt dat de bloembak niet goed wordt verzorgd, dan 
verwijdert de gemeente  alsnog de bloembak. 
 
Meer informatie 
Hebt u belangstelling om als bewoner of samen met enkele 
buurtbewoners een bestaande bloembak of plantenperk te 
verzorgen, neem dan contact op met de projectleider wijkbe-
heer Rinus van de Vrie, tel. (073) 615 97 21 

Verslag van de Openbare Wijkraadvergade-
ring 12-06-2012 
 
Voor het uitgebreide verslag (notulen) surf dan naar : 
www. wijkraadzuid.nl 
 
Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Pierre 
Schmeitz, Corry Schouten, Trude Baert, Frans Baert, 
Jacques van Dijk, Jan Simons, Ingeborg Fick en Diny  
Tijbosch    
 
Afwezige wijkraadsleden  : Bep Mei (mk) Rob van de Ven 
(mk) 
 
Gast(en)   : Carony van Schijndel, vrij 
       willigerscoördinator Zuider
       schans  

 
Wijkmanager   : Rens Jeunink afwezig (mk) 
 
Beheer Openbare Ruimte  : Henk Verschuur 
 
Politie Brabant-Noord       : Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht  : Henk Lambooij   
 
Politieke partijen    : Inke Katoen (raadslid PvdA)
     
Bezoekers                            : 45 
 
Afgemeld met kennisgeving: Ingrid van Zwambagt   
        (gemeenteraadslid CDA) 
Brabants Dagblad               : - 
       
1. Opening 
 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-
gadering.   
Voorzitter stelt n.a.v. een nieuw agendapunt de agenda vast. 
 
2. Vaststellen notulen 13-03-2012   
 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. BIN-project (Buurt Informatie Netwerk) 
Aanwezigen krijgen een PowerPoint presentatie te zien 
waarin het project wordt uiteengezet. Jan van ’t Erve (wijk-
agent) en Gerard Schouten (voorzitter wijkraad Zuid) geven 
uitleg over het project. Het project probeert de veiligheid en  
 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

 
dinsdag 11 september 2012 
dinsdag 11 december 2012 

dinsdag 12 maart 2013 
dinsdag 11 juni 2013 

 
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos" 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 
en Van Ruusbroecstraat. Kinderen voetballen op het veldje 
en de bal schiet de weg op. Henk Verschuur zegt dat het 
goed komt. 
 
7. Mededelingen van het bestuur 
 
1. Op de vraag wanneer de noodlokalen (vergunning was 
voor 5 jaar) bij de Cirkel gaan verdwijnen is het antwoord 
van de gemeente dat vanaf maart 2013 zowel het hoofdge-
bouw als de noodlokalen helemaal leeg staan met een daarna 
de  noodlokalen gaan verdwijnen. 
 
2. Oplossing voor de kruising Zuiderparkweg/Pettelaarse-
weg. Er komt geen rotonde. De kruising heeft de aandacht 
van de gemeente en men is bezig om een goed ontwerp te 
maken voor deze kruising. De gemeente zet in om verkeers-  
lichtenregelingen zo snel als mogelijk te vervangen. Het 
vergt de nodige tijd. 
      
3. Wijkraad heeft de gemeente gevraagd om een AED net-
werk aan te leggen in onze stad. Gemeente laat de Wijkraad 
weten dat zij in afwachting van het landelijk beleidskader 
van het ministerie van VWS het niet efficiënt vindt om nu 
zelf beleid te ontwikkelen voor een AED-netwerk in ’s-Her-
togenbosch.  
  
4. Donderdag 5 april heeft college een bezoek aan onze 
wijk gebracht. Op verzoek van het wijkmanagement heeft 
de wijkraad de volgende punten doorgegeven: 
Winkels in de Zuiderpassage 
Zwerfvuil in de wijk 
Hondenpoep in de wijk 
Wateroverlast in het Zuiderpark 
Een te kort aan parkeerplaatsen in de wijk 
Veiligheid in de wijk (vele woning inbraken) 
 
8. Activiteiten in verzorgingshuis Zuiderschans 

   
Gast is Carony van Schijndel, vrijwilligerscoördinator Zui-
derschans. Carony vertelt iets over de mogelijkheden die het 
verzorgingstehuis biedt voor haar bewoners en bezoekers. 
Momenteel wonen er 136 bewoners in het 40 jaar oude ge-
bouw. Het verzorgingshuis organiseert laagdrempelige ac-
tiviteiten. Voorbeelden zijn, geheugentraining, langer fit, 
koersballen, zuiderfilm en optredens. Per dagdeel kost het € 
2,50 incl. koffie of thee. Ook kan er geschilderd worden. Er 
wordt les gegeven door een echte deskundige schilder. Kos-
ten hiervoor zijn € 7,50. Er kan tussen de middag ook een 
warme maaltijd genoten worden tegen een kleine vergoed-
ing. U dient zich hiervoor van te voren aan te melden. Voor 
verdere informatie kunt u altijd de Zuiderschans bellen. Ook 
is het mogelijk dat u via email de nieuwsbrief ontvangt zo-
dat u altijd op de hoote blijft van de verschillende ac-
tiviteiten. De gemiddelde leeftijd voor de activiteiten ligt op 
ongeveer 75 jaar. 
 
9. Commissies 
 
Commissie milieu en groen:  
De Brede Bossche School Nieuw Zuid organiseerde een be-
wonersavond over groene activiteiten in de Gestelsebuurt en 
Meerendonk. Professionals en Wijkraad waren aanwezig. 
Een buurtbewoonster kwam met een vraag over het dieren- 
parkje dat naast haar woning zou komen. Maar daar ging het 
 

 
de leefbaarheid in het BIN-gebied te vergroten door een-
voudige informatie verstrekking tussen  bewoners, politie en 
gemeente.  
 
4. Evaluatie van het dansfestival Citymoves op 
de Pettelaarse Schans 
 
Een festival waar voor wat betreft overdag geen klachten bij 
de Wijkraad binnen zijn gekomen. Vanaf 19.30 uur kwamen  
de klachten binnen over de veel te harde muziek. De ge-
luidsoverlast was deels een gevolg van het feit dat de wind 
verkeerd stond. Omwonenden vonden het niet meer nor-
maal. Wijkraad heeft hierover de gemeente ingelicht. Aan-
gezien het de bedoeling is dat er steeds meer evenementen 
gaan plaatsvinden op het Stereiland / Pettelaarse Schans 
zullen we de gehouden evenementen verder evalueren en 
waar mogelijk de organisatie bijsturen om overlast zo veel 
mogelijk terug te dringen. Wijkraad heeft om een evaluatie 
met de organisatie van Citymoves gevraagd. Zaterdag 23 
juni zal op de Pettelaarse Schans het Beats and Roots Festi-
val plaats vinden. Naam was voorheen Hip Hop en Reggae 
in Duketown. Festival begint om 12.00 uur en eindigt om 
24.00 uur. 
 
5. Ingekomen stukken en verzonden post. 

 
Ingekomen en verzonden post worden in de bestuursme-
dedelingen behandeld.   
 
6. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-
dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-
raadvergaderingen 

 
1.Vele oversteekplaatsen zijn voorzien van groeven t.b.v. 
blinden. De rubbertegels liggen los en schuin omhoog waar-
door wijkbewoonster al eens is gevallen. Ook is de wegrand 
ter hoogte van Bang & Olufsen beschadigd. Is nog niet gere-
pareerd. Henk Verschuur zal dit navragen. 

 
2. In de Platostraat wordt regelmatig geparkeerd met de wie-
len op het trottoir waardoor voetgangers er niet langs kun-
nen. Stadstoezicht zegt regelmatig te bekeuren. Er worden 
paaltjes gezet op de stoep in de Platostraat tegen het fout parkeren. 
Henk Lambooij zegt dat bewoners moeten bellen als er op 
een zeker moment iets aan de hand is. Dan kan er actie on-
dernomen worden.  

 
3. Verzoek voor een betere busverbindingen b.v. naar het 
JBZ. Lijn 61 en over-stappen op station op lijn 68. Wijkraad 
wacht nog op een oplossing van raadslid Nicole Vermolen. 
(VVD) Politieke partijen zijn bezig om busjes die ’s morgens 
worden gebruik voor het leerlingen vervoer de rest van de 
dag in te zetten voor het normale busvervoer. 

 
4. Trude Baert vraagt of het mogelijk is om een hekwerkje 
of iets degelijks te plaatsen aan de wegzijde van het speel-
veldje dat is gelegen tussen de Jacob van Maerlantstraat en 



 
Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 
In noodgevallen: 
Politie, Brandweer of GGD 112 
 
Politie ‘s-Hertogenbosch: 
Vogelstraat 41 
5212 VL  ‘s-Hertogenbosch 
Centraal nummer 0900-8844 
 
Wijkagent voor Zuid: 
Jan van ‘t Erve 
0900-8844 
 
Verlies/diefstal van een bank– of giromaatpas: 
Direct blokkeren: 24 uur per dag 
Giropas -rekening en pincode  058-2126000 
Bankpas-rekening en pincode  0800-0313 
 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch: 
Algemeen nummer: 073-6155155 
Postbus 12345 
5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 
 
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte: (wijkteam) 
Poeldonkweg 1 
5216 JX  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Milieupolitie: 
Stadskantoor Wolvenhoek 1 
5211 HH  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Stadstoezicht: (parkeertoezicht) 
Wolvenhoek 4 
5211 HJ  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Zuiderhoed Huisartsenpraktijk 
Mozartsingel 100 
Dr. Bots    : tel. 073-6134450 
Dr. Kistemaker : tel. 073-6137150 
Dr. Franken    : tel. 073-6133150 
 
Vivent: 
Een nummer voor alle diensten: 0900-5152535 
 
Bijzondere bijstand en WVG: 
Dhr. Leenders  073-6159309 
 
 Colofon 
 
Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 
Postbus 5036 
5201 GA  ’s-Hertogenbosch    
Oplage 4000 exemplaren 
 
Ontwerp, samenstelling en layout:  
Gerard Schouten en Pierre Schmeitz 
 
Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u de Nieuwsbrief op 
halen bij: Primera Ben van Sleeuwen, Sociaal-cultureel 
centrum / lunchcafé In de Roos,                                                             
 

 
deze avond niet over. Verder melden zich  geen buurtbewo-
ners voor het onderwerp groene activiteiten en is deze be-
wonersavond niet doorgegaan. 
 
Er ligt dagelijks veel restvuil naast de containers bij de Zui-
derpassage. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Vraag is of 
er meer gecontroleerd kan worden door de milieupolitie. 
Wijkraad zal een brief/mailtje sturen naar de milieupolitie. 

 
Commissie stedenbouw: 
Voor wat de aanpak van de Zuiderpassage betreft lopen de 
gesprekken met de verschillende partijen heel positief. 

 
Commissie verkeer: 
Alle 60 examenkandidaatjes waren geslaagd. In de ver-
keersquiz eindigde beide scholen met even veel punten dus 
alle 2 de eerste prijs. Wethouder van Olden heeft voor de 
eerste keer de verkeersdiploma’s uitgereikt. 
  
Naar aanleiding van de ingezonden zienswijzen op de 
bouw van de sporthal bij het St. Janslyceum wordt het par-
keren door wethouder Snijders nader onderzocht. 

 
Commissie communicatie:  
Volgende Nieuwsbrief komt uit rond 3 september 2012. 
 
10. Rondvraag 
 
Slechte bomen in de Verdistraat zijn vervangen. De BOR 
krijgt een dikke pluim van  een bewoner voor de goede af-
werking van het geheel. 
 
Een bewoner in de Jacob van Maerlantstraat maakt zich 
zorgen over het feit dat er nog steeds een aantal automobi-
listen zijn die met hoge snelheid door de nieuwe fietsstraat 
racen. Ook vraagt hij Stadstoezicht beter toezicht te houden 
op verkeerd parkeren in dit parkeervergunninggebied. Te-
vens wordt aangeven dat ook vrachtwagens in de straat veel 
te hard rijden. Henk Lambooij geeft aan te bellen naar 
Stadstoezicht als verkeerd geparkeerd wordt in de straat. 
 
Grote ergernis is volgens bewoners de hondenpoep. Ook 
hiervoor kan men Stadstoezicht bellen. 
 
Bewoner vraagt naar het beheersplan voor evenementen op 
de  Pettelaarse Schans. Wat is de limiet voor het aantal be-
zoekers. 
 
Gevraagd wordt om de haag te knippen en het zwerfvuil te 
verwijderen bij de woningen van Cello. 
 
Bewoonster vraagt naar duidelijkheid over 2 richtingsfiets-
paden op de Pettelaarseweg. 
 
Bewoner vraagt aan Henk Verschuur of alle bomen na de 
storm van juni 2011 al zijn  teruggeplaatst. Henk dacht van 
wel. Bewoonster merkt op dat er in de Melis Stokestraat 
nog een boom moet worden teruggeplaatst. 
 
11. Sluiting 22.00 uur 

 
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor 
zijn of haar inbreng, en hoopt allen weer te zien op de vol-
gende vergadering op dinsdag 11 September.  


