
Door het preventieteam werden in totaal 50 fietsen gecon-
troleerd waarvan er een als gestolen stond geregistreerd. 
Fiets werd in beslag genomen en afgevoerd naar het bureau 
voor verder onderzoek. Resultaten van VHT: 10 x verbaal 
t.z contructiesnelheid, 2 x invordering kentekenbewijs 
i.v.m snelheid. 2 x invordering kentekenbewijs i.v.m rij-
technische staat. 1 x verbaal rijden zonder rijbewijs. Door 
Stadstoezicht werden 3 verbalen opgemaakt 2 x t.z rijden 
over fietspad met bromfiets en 1 x mini t.z het rijden zon-
der rijbewijs. Tevens is er gedurende de week een ver-
scherpte parkeercontrole geweest in de wijk. 20 verbalen 
zijn er opgemaakt n.a.v. foutief parkeren. 
 
Bridgeclub B.A.R. 
 
Bridgeclub B.A.R. (Bridge Als Recreatie) zoekt nieuwe 
leden. Wij spelen op donderdagvond in In de Roos, Zuider-
parkweg. Zoals u al aan de naam van onze club kunt zien 
zijn wij een club waar gezelligheid voorop staat.  Er wordt 
niet met het mes op tafel gespeeld, maar er moet natuurlijk 
wel aan de regels worden voldaan. Inmiddels bestaat deze 
club 27 jaar. Wilt u een avond vrijblijvend mee bridgen? 
Dan graag aanmelden bij: Leny Steenbergen-Hofmeester, 
wedstrijdleider/secretaris. Tel. 073-614 23 67 
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voor bewoners van Zuid 

Veilig Verkeersweek Zuid 2013 
 
53 kinderen uit groep 7 van Het Bossche Broek en de Vlindertuin hebben dit jaar 
op woensdag 24 april verkeersexamen gedaan. Op verschillende punten stonden 
ouders, die keken of de kinderen zich aan de verkeersregels hielden. Als afsluiting 
van het verkeersexamen heeft Wijkraad Zuid wederom de slotmanifestatie bij In 
de Roos georganiseerd waarbij de twee scholen vragen van de verkeersquiz moes-
ten beantwoorden. De vragen werden getoond met behulp van een diavoorstelling. 
Iedere school 20 vragen. Terwijl de juryleden alle vragen nakeken, kregen de leer- 
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IN DE ROOS  

lingen een flesje frisdrank. De drie beste leerlingen van 
elke school gingen door naar de finale om wederom 10 vra-
gen te beantwoorden. Het Bossche Broek eindigde met 42 
punten. De Vlindertuin eindigde als eerste met 54 punten. 
Wethouder Hoskam reikte de verkeersdiploma’s uit. Alle 
kinderen waren geslaagd. De wethouder benadrukte nog 
wel even dat het toepassen van de verkeersegels niet alleen 
op deze dag van toepassing was, maar dat het veilig fietsen 
en opletten altijd geldt. De wethouder feliciteerde niet 
alleen de leerlingen met het behalen van hun verkeersdi-
ploma, maar ook Wijkraad Zuid werd bedankt voor het al 
vele jaren organiseren van de verkeersweek. 
 
Geslaagd voor het verkeersexamen Het Bossche Broek: 
Philippe van der Woude, Marla Tang, Matthijs Starreveld, 
Gijs Reuser, Diaz van Meel, Zehra Güzel, Sam de Graauw, 
Puck de Boer, Nelleke Bekkers en Sofie van Aalst. 
Groep 7: Liena Ammar, Eveline Barenbrug, Fenne van den 
Bersselaar, Alanah Brommet, Fabio Brouwer, Niels van der 
Burght, Iris Cousin, Xavi van Gaal, Rafael Gösgens, Roos 
Grandjean Perrenod, Mehdi Hadfi, Ruben Heins, Tijn Her-
rings, Jaru Kapteijns, Azad Keklik, Ivar Krans, Ricky Moli-
na, Jens Roelen, Gijs Scholten, Inez Schute, Rutger Slikker-
veer, Pim Steenbeeke, Floor Tielens, Diederik Udo, Lot 
Vaanhold, Elena van der Ven, Dirk Vis en Timo Visser.  
De lijst is niet compleet.  Helaas zijn niet alle namen op tijd 
aangeleverd om in deze Nieuwsbrief te plaatsen. 
 
Geslaagd voor het verkeersexamen De Vlindertuin:  
Wassima Aoulad Belkacem, Peter Ayoub, Dina Moham-
mad, Sarah El Haddouchi, Mimi Ramawadh en Wessl Kui-
pers. 
 
Wijkraad Zuid feliciteert alle leerlingen met hun behaalde 
verkeersdiploma. Ook bedankt de Wijkraad de mensen van 
de R.B.O.R. voor het ophangen van de spandoeken, Stads-
toezicht en V.H.T. Oost Brabant voor het controleren van 
brommers en fietsen.  
 
 
 

Openbare wijkraadvergadering 11 juni 
 
De gemeente en Wijkraad Zuid zijn bezig met de herin-
richting van het Zuiderpark. Het basketbalveldje, skate-
baantje en het voetbalveldje krijgen een nieuwe plaats in 
het Zuiderpark. De gemeente wil de plannen aan de bewo-
ners van Zuid presenteren tijdens de openbare wijkraadver-
gadering. Gast is William Jans van de gemeente ‘s-Herto- 
genbosch die het plan zal toelichten. 
 
Ook zal er een presentatie worden gegeven door Boulevard  
op de voorstelling van “Les Commandos Percu” uit Frank-
rijk die zal worden gehouden op de Pettelaarse Schans. 
 
Ontwikkelingen in de Wijkraad 
 
Nieuw in de Wijkraad is Maartje Waarts. Maartje neemt 
het secretariaat van Bep Mei over en zal zitting nemen in 
de commissie milieu en groen. Maartje zal in die commis-
sie  vooral de ontwikkeling van de dierenweide op zich ne-
men. Ingeborg Fick is onze nieuwe penningmeester gewor-
den. 



 
Verzorgingshuis Zuiderschans zoekt  “Vrijwilligers” 
 
Verzorgingshuis Zuiderschans, Sweelinckplein 12, 5216 
EH ’s-Hertogenbosch zoekt vrijwilligers 
 
Vacaturegegevens: Wij zoeken een creatieve vrijwilliger 
om te tekenen/schilderen met de deelnemers. In een mooi 
werkruimte zet u alles klaar en ontvangt u de deelnemers 
waar u les en begeleiding aan geeft met tekenen en schilde-
ren. U beschikt over goede contactuele eigenschappen en 
heeft een affiniteit met de oudere medemens. U beheerst de 
schilder en tekentechnieken, en heeft kennis en draagt zorg 
voor materialen. En kunt u zelfstandig werken onder bege-
leiding van de activiteitenbegeleidster, neem dan contact op 
met Carony. 
 
Vacaturegegevens: Barmedewerkers gevraagd voor ver-
schillende dagdelen. U gaat graag met ouderen om,  u kunt 
zelfstandig functioneren in samenwerking met de medewer-
kers, u kunt hygiënisch werken en u spreekt goed Neder-
lands, laat dan iets van u horen. 
 
Vacaturegegevens: Vrijwilligers om een huiskamerpro-
ject te begeleiden, verschillende dagdelen mogelijk. U be-
geleid de bewoners d.m.v. een spelletje, krant lezen, ge-
sprekjes voeren, koffie/thee drinken enz. U beschikt over 
contactuele vaardigheden, u voelt en toont zich betrokken  
bij het welbevinden van de cliënt, kunt u zich hier in vin-
den? Laat het me weten. 
 
Vacaturegegevens: Voor de Schoonheidsochtend zoeken 
wij nog vrijwilliger om de oudere vrouwen even lekker te 
verwennen. Dit is op een vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 
uur om de twee weken. 
De werkzaamheden zijn: nagels vijlen of knippen en lakken 
en het gezicht ontdoen van haartjes  en maskertjes geven. U 
heeft een affiniteit met de oudere medemens en u denkt “dit 
wil ik gaan doen”, geef even een belletje. 
 
Contactpersoon: Carony van Schijndel , vrijwilligerscoör-
dinator, 073-6146306. 
 
Rosarium 
 
De Wijkraad diende een verzoek in bij de gemeente om het 
park gelegen langs de Wagnerlaan op te knappen De ge-
meente heeft aan het verzoek van de Wijkraad gehoor ge-
geven. Het is een geweldig mooi park geworden. De paden 
zijn voorzien van een nieuwe  laag asfalt en het Rosarium is 
in zijn geheel vernieuwd en herplant met laag aan de grond 
groeiende planten. Dit was weer een mooie samenwerking 
met de gemeente. 

Het nieuw aangelegde Rosarium 

Verslag van de Openbare Wijkraadvergade-
ring 12-03-2013 
 
Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Bep Mei, 
Pierre Schmeitz, Corry Schouten, Jan Simons, Ingeborg 
Fick, Diny Tijbosch, Trude Baert en Frans Baert. 
 
Afwezige wijkraadsleden   : Jacques van Dijk(mb) 
 
Gast(en)     : Dierenverzorger Martien van 
        Briemen en Jan Timmermans 
        van de gemeente ‘s-Herto-
                  genbosch  
 
Wijkmanager     : Marie-Louise Claessens   
        
Realisatie Beheer Openbare Ruimte: Henk Verschuur en 
            Jasper Maas 
 
Politie Brabant-Noord         : Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht    : Henk Lambooij   
 
Politieke partijen      : PvdA (Joep van Vugt) 
     
Bezoekers      : 38 

 
Afgemeld met kennisgeving: Theo Kappen, voorzitter van 
kinderboerderij,‘t Veldje uit Rosmalen, Douwe van Kasteren 
en  Remke Reuser  
 
Brabants Dagblad    : -  
      
1. Opening 
 
Om 20.05 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-
gadering.   
 
2. Vaststellen notulen 11-12-2012   
 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken en verzonden post 
 
Ingekomen en verzonden post zullen bij de mededelingen 
van het bestuur worden behandeld. 
 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

 
dinsdag 11 juni 2013 

dinsdag 10 september 2013 
dinsdag 10 december 2013  

 
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de Roos" 

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



 
renweide en door te groeien naar een kinderboerderij. 
 
Tot op heden hebben zich 10 vrijwilligers aangemeld. De 
vrijwilligers hebben afspraken gemaakt voor een vervolg- 
gesprek. 
 
7. Commissies 
 
Commissie milieu en groen:  
 
Corry Schouten en Ingeborg Fick zijn op 8 januari en 5 
maart naar bijeenkomsten Zuiderpark-Stadswalzone ge-
weest. Besproken is de stand van zaken op dat moment en 
het concept indeling activiteitenpark. Speeltoestellen voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar nabij dierenweide (boerderij) en 6 
tot 12 jaar aan de rand van het park. Gekeken wordt of toch 
een skatebaantje en een basketbalveldje geplaatst kunnen 
worden in het park. 
  
Op verzoek van de Wijkraad is een vijftal omgezaagde bo-
men afkomstig van het Vonk en Vlam terrein en Bastion Ba-
selaar bewaard om t.z.t. te kunnen worden gebruikt als 
speelboom in de speelweide. 
 
De schroef van Archimedes wordt in de vijver van het Zui-
derpark teruggeplaatst. 
 
Lambooybrug. Ondanks dat Henk Verschuur elke week de 
troep opruimt onder de Lambooybrug blijft het afval komen. 
 
Commissie verkeer: 
 
Gele kaarten uitdelen voor parkeren op invalide parkeer-
plaatsen. 
 
Informeren naar matrixborden tijdens de verkeersweek in de 
wijk. 
 
Groep 7 van De Vlindertuin en de Bossche Broekschool 
doen in de verkeersweek op woensdagochtend het praktijk-
examen.  

 
Eindmanifestatie zal plaatsvinden op donderdagochtend. 
Verkeersquiz en diploma uitreiking door wethouder Hos-
kam.  
 
8. Rondvraag 
 
Een bewoonster meldt dat aan de Zuiderparkweg ter hoogte 
van de bushalte bij de rotonde Gestelseweg een kuil in het 
wegdek zit die het nodige aan wateroverlast veroorzaakt. 
Henk Verschuur zal hier naar gaan kijken. 
 
Een bewoonster meldt dat de drempel vanaf de Zuiderpark-
weg naar de Beethovenlaan nog steeds een knik laat zien, 
wat erg hinderlijk is voor de auto’s. 
Henk Verschuur gaat hier naar kijken. 
     
Op de parkeerplaats achter “In de Roos” is een lamp defect. 
Henk Verschuur zal dit gaan bekijken. 
 
Kan er iets gedaan worden aan de chaotische fietsenstalling 
bij de C1000. 
Heeft volgens de gemeente geen prioriteit. 
 

 
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-
dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-
raadvergaderingen 
 
Zie www.wijkraadzuid.nl 
 
5. Mededelingen van het bestuur 
 
De kascommissie, bestaande uit de heren Pieter Koeze en 
Cor Kluytmans, hebben de financiële administratie van 
Wijkraad Zuid - boekjaar 2012 - gecontroleerd en de pen-
ningmeester decharge verleend op donderdag 19 januari 
2013. Wijkraad bedankt de kascommissie voor hun bijdrage. 
De financiële verantwoording en het jaarverslag 2012 zijn 
inmiddels naar de gemeente gestuurd. 
 
Een brief ontvangen met als afzender “een verontrust buurt-
beraad”. Brieven zonder adresgegevens worden niet in be-
handeling genomen. 
 
Wat gaat er met het gebouw van De Cirkel gebeuren? 
Omdat op dit moment nog niet duidelijk is wat er met het 
pand gaat gebeuren, zal om verloedering, inbraak, kraken 
enz. te voorkomen het pand wel tijdelijk worden bewoond 
door vastgoedbescherming. Dit kan zijn in de vorm van ate-
liers voor kunstenaars dan wel tijdelijke bewoning door an-
dere personen. 
 
Er is een nieuw evenementenbeleid. Belangrijke punten zijn: 
Dat de muziek op weekdagen uiterlijk om 23.00 uur wordt 
stopgezet en op vrijdag en zaterdag uiterlijk om 24.00 uur. 
Het evenement zelf eindigt respectievelijk om 24.00 uur en 
01.00 uur. 
 
Verslag ontvangen van de bijeenkomst Bewonersgroep 
Nieuw Zuid. 
 
Mailtje ontvangen over parkeren, hard rijden en boom snoei-
en in de Jacob van Maerlantstraat. 
 
Mailtje ontvangen over bescherming van de grasstrook naast 
het park aan de Wagnerlaan d.m.v. een hekje of paaltjes. 
 
6. Realisatie van een kinderboerderij in het Zui 
derpark  
 
Gasten zijn; dierenverzorger Martien van Briemen, werk- 
zaam bij kinderboerderij ’t Veldje en Jan Timmermans, pro- 
jectbegeleider van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
Martin en Jan geven een duidelijke uitleg over het opstarten  
van een kinderboerderij. Belangrijke punten: voldoende vrij- 
willigers, wel of geen stichting, subsidiemogelijkheden,  
openingstijden voor bezoekers, onderhoud aan opstallen,  
zoeken naar sponsors, verzekeringen enz. enz. 
 
Ook besproken is de mogelijkheid om te starten met een die-



 
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: buurtcoördinator Henk Lambooij  
Wolvenhoek 4 
5211 HJ  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155565 
 
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 
 
Welzijnsonderneming Divers 
Gabor Martens, opbouwwerker  
06-21596447  
 
 Colofon 
 
Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 
Postbus 5036 
5201 GA  ’s-Hertogenbosch    
Oplage 4000 exemplaren 
 
Ontwerp, samenstelling en layout:  
Gerard Schouten 
Marleen van den Broek  
 
Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u de Nieuwsbrief op 
halen bij: Sociaal-cultureel centrum / lunchcafé In de Roos                  

 
Is er al iets bekend over het voormalige pand van Blokker? 
Over het leegstaande pand is nog niets bekend. 
 
Een bewoonster vraagt of er na het weghalen van de bos-
schage in het Mauresius plantsoen nog nieuwe plantjes ge-
plant gaan worden. Henk zegt dat vanwege de bezuinigin-
gen hier gras in wordt gezaaid. 
 
De invalidenparkeerplaats aan de Zuiderparkweg nabij de 
kerk wordt al drie jaar niet meer gebruikt. Wordt uitge-
zocht. 
 
Een bewoner vraagt of er in de weg secundair aan de Van 
Veldekekade meer drempels aangelegd kunnen worden 
vanwege de hoge snelheid die er wordt gereden. 
In een 30 km. zone behoeven geen drempels geplaatst te 
worden. 
 
Een bewoonster vraagt of er de tekst 30 km. op het wegdek 
geschilderd kan worden. Reactie: kan niet in een 30 km. 
gebied. 
  
Tevens bedankt deze bewoonster Henk Verschuur voor het 
plaatsen van de hekjes bij de speeltoestellen in de Jacob 
van Maerlantstraat. 
 
Een bewoner wil graag weten hoe het met het Hostel aan de 
Zuiderparkweg staat. Het ligt nog niet vast of het wel of 
niet geplaatst gaat worden. Hangt af van financiën. 
 
Een bewoner meldt dat bij de goaltjes in het Zuiderpark 
veel waterplassen liggen. Henk Verschuur zegt dat in het 
voorjaar het terrein belucht gaat worden waardoor het water 
weg kan en het dan droger wordt. 

 
In de Gestelse buurt en in de Meerendonk wordt harder ge-
reden dan 30 km. Kan het beter worden aangegeven? Nor-
maal gesproken wordt er aan het begin en aan het eind van 
de 30 km. zone een bord geplaatst. Er worden geen herha-
lingsborden voor 30 km. tussen geplaatst. 
 
Bewoner vraagt of het hardrijden in de  Henriette Ronald 
Holstlaan kan worden opgenomen in snelheidscontroles tij-
dens de door Wijkraad Zuid georganiseerde verkeersweek. 
 
In de Henriette Ronald Holstlaan is een keerplaats voor aut-
to’s. Er wordt daar nu geparkeerd waardoor een goede 
doorgang wordt belemmerd. 
 
De brandgangen in de Meerendonk liggen lager dan de 
stoep, dus bij nat weer is het een blubber boel. Henk Ver-
schuur zal daar gaan kijken. 
 
Henk Verschuur vraagt meldingen betreffende de openbare 
ruimte door te geven per telefoon of via internet. Deze ma-
nier werkt goed en snel. 
 
9. Sluiting 22.05 uur 
 
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor 
zijn of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de 
volgende vergadering op dinsdag 11 juni. 
 
Voor het uitgebreide verslag (notulen) surf dan naar : 
www. wijkraadzuid.nl 


