
Op dinsdag 10 september zal ZuidWint op de openbare 

wijkraadvergadering vertellen wat ze kan betekenen voor 

de wijk Zuid. Voor meer informatie www.zuidwint.nl 

 

Zilveren Kracht ’s-Hertogenbosch 

 
Voor senioren met talent, tijd en toewijding  
Zilveren Kracht is een project van de Seniorenraad ’s-Her-

togenbosch en wordt ondersteund door Galant, vrijwilli-

gersnetwerk ‘s-Hertogenbosch. Zilveren Kracht motiveert 

senioren (55 plussers) én organisaties om te werken aan 

een dynamische samenleving. Zilveren Kracht streeft naar  

bundeling van kracht, kennis en netwerken van senioren 

(vanuit de Seniorenraad en andere relevante organisaties of 

op eigen titel) gemeente ’s-Hertogenbosch, Divers / Galant 

en organisaties die met vrijwilligers werken. Dat gebeurt 

bij voorkeur door wijkgerichte activiteiten. Contacten met  

wijkmanagers en wijkraden zijn daarbij van wezenlijk be-

lang. 

 

Talentenbank Den Bosch Zuid bindt bewoners 

 
De Talentenbank is in april van start gegaan bij de feestelij-

ke opening van de BBS Nieuw Zuid. Een sociale markt-

plaats voor bewoners, zo wordt de Talentenbank ook wel 

genoemd. Inmiddels hebben meerdere bewoners zich inge-

schreven en zijn de eerste matches gemaakt. Meer weten 

over wat de Talentenbank is en voor je kan betekenen? 

Kom dan naar de openbare wijkraadvergadering van Zuid 

op 10 september.    

 
Terugkoppeling indeling Zuiderpark 

 
Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld over het gepre-

senteerde plan van indeling Zuiderpark door Ruben Blok 

zou de gemeente een terugkoppeling komen geven in de 

openbare wijkraadvergadering. Gast is William Jans van 

de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

 

Openbare wijkraadvergadering 10 september 

 
Gasten zijn: 

Maarten van Zwoelen voor agendapunt ZuidWint 

Ton van Engelen voor agendapunt Zilveren Kracht 

Gabor Martens voor agendapunt Talentenbank 

William Jans voor terugkoppeling indeling Zuiderpark 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

        BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    
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Nieuwe groep MBvO gym in BBS Nieuw Zuid 

 

In BBS Nieuw Zuid is deze maand een nieuwe groep MBvO gym van start gegaan. 

Iedere dinsdagmiddag in de grote zaal van 13.30 – 14.30 uur, voor mensen vanaf 

55 jaar en ouder. Bij interesse kunt u zich aanmelden bij Luc van Eerd: 073-

6155637 of per mail l.vaneerd@s-hertogenbosch.nl. BBS Nieuw Zuid vindt u aan 

de Jac. van Looystraat 5. Wat is MBvO gym. MBvO gym, voluit Meer Bewegen 

voor Ouderen is er voor iedereen vanaf 55 jaar. In deze lessen wordt aandacht be- 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 2013  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

steed aan het vergroten of behouden van de beweeglijkheid, 

de spierspanning en ontspanning, coördinatie en balans. 

Ook is er aandacht voor geheugentraining. Kortom, sport en 

spel activiteiten, aangepast aan het niveau van de deelne-

mers. Bovendien biedt het MBvO gezelligheid doordat er in 

groepsverband wordt gegymd en door het kopje koffie als  

afsluiting van de gymles. 

 

Prijs per seizoen van 40 lessen 

U betaalt € 79,00 voor 40 lessen en eenmalig een bedrag 

van € 7,50 inschrijfgeld. Wanneer uw inkomen niet hoger is 

dan 110% van de bijstandsnorm, komt u eventueel in aan-

merking voor bijzondere bijstand. U dient deze zelf aan te 

vragen via het WMO loket. 

De eerste 3 lessen zijn gratis. 

 

ZuidWint 

 
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in zelf duurzame 

energie opwekken. Hetzij door zonnepanelen op eigen dak 

aan te leggen of op een bedrijventerrein of door deel te ne-

men in een windmolen. Het is niet alleen duurzaam maar 

levert ook méér rendement op dan sparen. 

 

Coöperatieve verenging ZuidWint uit Den Bosch brengt 

mensen in buurten bij elkaar om dit samen te doen. 

Immers, meer mensen weten meer en het kan een leuke 

korting opleveren. Daarbij is het gezellig om samen ergens 

aan te werken met mensen uit je eigen buurt. 

 

ZuidWint is een Bossche vereniging met alleen vrijwilligers 

en werkt non-profit. De vereniging brengt vrijwillig exper-

tise, ervaring en enthousiasme naar mensen in buurten die 

samen duurzaam energie willen opwekken, besparen of 

benutten. 

 

 

 



 

Reeën in het Bossche Broek 

 

Vriendelijk verzoek van de Wijkraad aan de mensen die 

hun hond uitlaten in het Bossche Broek de hond aan de lijn 

houden in het gedeelte waar de reeën lopen. De reeën wor-

den door de loslopende honden opgejaagd.  

 

Controle op tourcaravans en campers 

 
Stadstoezicht heeft gecontroleerd op het foutief parkeren 

van tourcaravans en campers in onze wijk. Geconstateerd is 

dat de voertuigen langer dan de toegestane tijd stonden ge-

parkeerd en gedeeltelijk op het trottoir stonden geparkeerd. 

Eigenaren zijn daarover door Stadstoezicht aangesproken. 

 

Eerste editie van INsideR 
 

INsideR is een nieuw concept wat uitgevoerd wordt door de 

heren die ook achter het Koninginnedag evenement Trix in 

the Mix staan. 

Het festival zal op zijn eerste editie focussen op muziek, 

theater, live muziek, mode, fotografie en design. In de jaren 

die volgen zal gekeken worden naar het uitbreiden met an-

dere creatieve takken. Aan de creatieve zijde is altijd leven 

en vinden er veranderingen plaats, INsideR speelt daar op 

in door veel jong talent bij de organisatie te betrekken en 

daarmee te alle tijde flexibel te zijn voor verandering en 

nieuwe inzichten. INsideR mikt op een hoge belevenis-

waarde voor de bezoeker. Door aankleding, actie, activitei-

ten, lichtshows, prima geluid, decoratie en aankleding ter-

rein en podia, theatrale voorstellingen moet de bezoeker 

constant verrast worden in zijn of haar beleving. 

INsideR zal plaats vinden op 13 september op het voorma-

lige milieustation  De Meerendonk aan de Poeldonkweg. 

 

Verslag van de Openbare Wijkraadvergade-

ring 11-06-2013 

 

Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Maartje 

Waarts, Corry Schouten, Jan Simons, Ingeborg Fick, Jac-

ques van Dijk, Trude Baert en Frans Baert. 

 

Afwezige wijkraadsleden   : Bep Mei (mb) 

 

Gast(en)     : Ruben Blok van de gemeente 

         ‘s-Hertogenbosch  

         Stephan Grilis, Theaterfesti-

         val Boulevard  

 

Wijkmanager     : Marie-Louise Claessens   

        
Realisatie Beheer Openbare Ruimte: Henk Verschuur 

 

Politie Brabant-Noord         : Jan van ‘t Erve 

 

Stadstoezicht    : Henk Lambooij   

 

Politieke partijen      : Inke Katoen (PvdA) 

        Stijn Steenbakkers (CDA) 

 

Bezoekers      : 45 

 

Brabants Dagblad    : -  
    

1. Opening 
 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering. De vergadering begint met 1 minuut stilte voor 

Pierre Schmeitz, onze penningmeester, welke op 1 mei jl. 

plotseling is overleden. Welkom aan Maartje Waarts, nieuw 

in de wijkraad. Ze neemt de taak van secretaris over van Bep 

Mei. Bep dank voor je inzet! Ingeborg Fick is de nieuwe 

penningmeester. 

   

2. Vaststellen notulen 11-12-2012   
 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken en verzonden post 

 
Ingekomen post 

1. Uitnodiging opening BTC de Pettelaer.  
 

Verzonden post: 

1. Brief aan politie ’s-Hertogenbosch, inzake medewerking 

verkeersweek  

 

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-

dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-

raadvergaderingen 
 

Zie www.wijkraadzuid.nl 

 

5. Mededelingen van het bestuur 
 

1 Evaluatie diverse evenementen op de Pettelaarse Schans: 

Trix in the Mix, Bevrijdingsfestival en City Moves. 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 
 

dinsdag 10 september 2013 

dinsdag 10 december 2013 

dinsdag 11 maart 2014  

dinsdag 10 juni 2014 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de Roos" 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

actie. Er komen uitgebreide speelmogelijkheden voor kinde- 

ren, verdeeld over een aantal leeftijdsgroepen. 

De leeftijdsgroep 0-6 jaar zal worden verblijd met een die-

renweide, schommels en dergelijke. 

De groep 6-12 zal spannende en uitdagende speeltoestellen 

krijgen. 

 

Er zal ook een trimbaan en fitnessgroep worden gerealiseerd 

waar er aan de conditie gewerkt kan worden. 

 

Er zal een aantal bomen worden geplant. Ook zal een aantal 

van de gekapte bomen geplaatst worden als klim en klauter 

plek. 

 

De Schroef krijgt een prominente plek. 

 

Discussie ontstaat wanneer er gesproken wordt over het ver-

plaatsen van de skatebaan en het basketbalveldje. Deze moe-

ten volgens de tekeningen plaats maken voor 5 parkeerplaat-

sen en een Kiss & Go plek. 

Er wordt dringend verzocht om deze activiteiten te laten 

waar ze nu zijn. 

 

Een aantal gestelde vragen zal door Ruben Blok worden on-

derzocht en hier komt in de volgende vergadering een ant-

woord op. 

 
7. Presentatie voorstelling “Les Commandos Percu”  

 

Gast is Stephan Grilis van Theaterfestival Boulevard. 

 

Naar aanleiding van een stuk in de krant waarin gesproken 

wordt over een “spectaculaire show van muziek, dans en 

vuurwerk” gecombineerd met de ervaringen van de afgelo-

pen evenementen op de Pettelaarse Schans, is er contact ge-

zocht met Theaterfestival Boulevard, om informatie te geven 

over deze show. Stephan geeft aan dat deze groep makers 

ook in 2007 al eens een voorstelling heeft gegeven. Deze 

werd zeer enthousiast ontvangen. Er wordt gestart met het 

laten zien van de promo van dit theaterstuk. Stephan geeft 

inzicht in het proces van voorzieningen, vergunningen en 

dergelijke aan. Een aantal punten waar Theaterfestival Bou-

levard zich committeert: 

Geluid gericht naar de A2 

Parkeren bij Provinciehuis 

Pendelbussen vanaf de stad naar locatie 

Voldoende parkeergelegenheid voor fietsen 

Woonwijk wordt “afgesloten” door verkeersregelaars 

Stadstoezicht gaat/mag bekeuren 

Bereik vuurwerk niet in bezoekersgebied 

 

De voorstelling wordt gehouden op 8, 9 en 10 augustus van 

22:00 tot 23:00. 

De Wijkraad krijgt ter zijner tijd 20 toegangskaarten. Deze 

worden verdeeld onder de wijkbewoners. 

 

8. Commissies 
 

Commissie milieu en groen:   
- Onkruid borstelen is begonnen. 

- 12 juni staat er een gesprek gepland met de gemeente over 

de Dierenweide. Volgende vergadering meer. 

- Op www.vonkenvlam.nl zijn de vorderingen rondom de 

bouw goed in beeld gebracht. Ook kun je op de site live 

meekijken vanaf een uitkijkpunt op de Hekellaan. 

 

Bevrijdingsfestival is zonder problemen verlopen. Over Trix 

in the Mix was een aantal klachten, deze worden geëvalu-

eerd tijdens een gesprek met de gemeente. 

City Moves is voor het tweede jaar op rij flink uit de hand 

gelopen. Een aantal klachten: 

A. Podia waren naar de wijk toe gericht (note: zelfs op Oost 

was de muziek te horen) 

B. Veel fietsen op het Homeruspad, ook tegen de woningen 

aan 

C. Weinig beveiliging 

D. Geen damestoiletten 

Ook dit evenement zal worden geëvalueerd tijdens een ge-

sprek met de gemeente 

 
2. Er staat een caravan in de Van Ruusbroecstraat gepar-

keerd, zonder kenteken (< 750 kg, dus niet kentekenplich-

tig). Buurtgenoten hebben hier de wijkagent voor bena-

derd. Deze kan op dit moment niets doen. Als er geen eige-

naar bekend is, kan er niet worden gesproken over het 

eventueel weg halen van de caravan.  

 

3. Het aantal aangemelde BIN leden staat op 26 mei op 155 

leden. Voor meer informatie en/of aanmelden: 

www.BINDB.nl 

 

4. Vanaf 1 juni is er een vergunning verleend voor een 

snackkar op het parkeerterrein van de Zuiderpassage. Deze 

zal aanwezig zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag van 

15:00-20:00. De gemeente kijkt bij het afgeven van een ver-

gunning niet naar zaken als concurrentie en dergelijke. 

 

5. Er zijn meerdere mails binnen gekomen over de hoeveel-

heid hondenpoep in het Zuiderpark. Zoals bij iedereen met 

een hond bekend is: Graag zakjes meenemen en gebruiken! 

 

6. Veel bloembakken in de wijk zijn verdween en vervangen 

door onderhoudsvriendelijkere beplanting. 

 

7. De Jacob van Maerlantstraat is een fietsstraat waar veel te 

hard wordt gereden. Er is voor de Verkeersweek een oproep 

gedaan aan bewoners om te helpen flyeren en zo mensen 

bewust te maken van hun snelheid in deze straat. Er is een 

brief verstuurd naar 130 adressen. Hierop is maar 1 aanmel-

ding gekomen. Helaas te weinig om deze actie door te laten 

gaan. 

 

8. Bewoners rondom het Sint-Janslyceum hebben de proce-

dure tegen de nieuwbouw van de sporthal verloren. Ze laten 

het er niet bij zitten en gaan naar de Raad van State. Wordt 

vervolgd. 

 

6. Herinrichting Zuiderpark 
 

Gast is Ruben Blok van de gemeente ’s-Hertogenbosch, hij 

zal het plan toelichten. 

Ruben geeft middels een PPT presentatie een duidelijk beeld 

over de toekomst van het Zuiderpark. Nu is het meer een 

rustpark en in de toekomst zal er meer aandacht komen voor 



 

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                    

 

- Aandachtspunten kunnen op de site worden gemeld. Bij-

voorbeeld situaties met vrachtwagens, plaatsen van het hek-

werk. 

- Er worden veel klachten gemeld rondom de tennisvereni-

ging: 

Lichtoverlast van de schijnwerpers 

Geluidoverlast 

Parkeeroverlast 

 

Commissie verkeer: 
Een bewoner geeft aan dat de Pettelaarseweg gebruikt 

wordt als racebaan. Voorzitter  neem dit mee in zijn over-

leg met de gemeente.  

 

Commissie communicatie:  

ALDI: er is nog geen concrete vergunningaanvraag door 

ALDI ingediend bij de gemeente. Op 25 juni is er een ge-

sprek met de ALDI over hun plannen. 

Fietsenoverlast bij de C1000: hier is de gemeente nog niet 

aan toe gekomen. Heeft op dit moment geen prioriteit. 

Pand van de Blokker: Nog geen huurder gevonden. 

Volgende vergadering komt er iemand uitleg geven over de 

Talentenbank en Zilveren Kracht. 

Bewoner van de Adriaan Poitersingel had een mailtje ge-

stuurd over roodwitte klappaaltjes, overlast van zakelijk 

parkeren, hondenpoep en terugkeer ALDI. 

Roodwitte klappaaltje was opgelost, overlast parkeren is 

een moeilijk punt want in de hele straat mag door wie ook 

geparkeerd worden, overlast hondenpoep is in de gehele 

stad een probleem want je moet iemand op heterdaad be-

trappen alvorens verdere maatregelingen te kunnen nemen 

en over terugkeer ALDI komt een gesprek met de ALDI. 

 

9. Rondvraag 
 

Bewoner vraagt wat er met De Schroef gaat gebeuren? De-

ze komt in het Zuiderpark. 

 

Bewoner is benieuwd hoe nu verder met alle openstaande 

vragen wat betreft de herinrichting van het Zuiderpark? Tij-

dens de volgende vergadering komt Ruben Blok terug om 

hier antwoord op te geven. 

 

Diverse bewoners maken zich zorgen over de nieuwe situa-

tie rondom de verkeerslichten en de fietspaden op de Pette-

laarseweg. De situatie lijkt er niet veiliger op geworden te 

zijn. Er komt nog een gesprek met de gemeente en dan zul-

len alle aandachtspunten worden besproken 

 

Cello Brugmanstraat vraagt zich af of er animo is voor een 

hernieuwd kennismakingsfeestje met de buurt. Dit om el-

kaar beter te leren kennen. Vorig jaar is dit ook gedaan en 

als positief ervaren. Misschien een idee om de buurtvereni-

ging te benaderen? 

 

Nog een 80-tal bomen moet nog een nieuw plekje krijgen. 

Is het een idee om enkele bomen te plaatsen in het Maresi-

usplantsoen? Hier zal naar gekeken worden. 

 

10. Sluiting 22.05 uur 
 

Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn 

of haar inbreng en hoopt  allen weer te zien op de volgende 

vergadering op dinsdag 10 september. 



Op dinsdag 10 september zal ZuidWint op de openbare 

wijkraadvergadering vertellen wat ze kan betekenen voor 

de wijk Zuid. Voor meer informatie www.zuidwint.nl 

 

Zilveren Kracht ’s-Hertogenbosch 

 
Voor senioren met talent, tijd en toewijding  
Zilveren Kracht is een project van de Seniorenraad ’s-Her-

togenbosch en wordt ondersteund door Galant, vrijwilli-

gersnetwerk ‘s-Hertogenbosch. Zilveren Kracht motiveert 

senioren (55 plussers) én organisaties om te werken aan 

een dynamische samenleving. Zilveren Kracht streeft naar  

bundeling van kracht, kennis en netwerken van senioren 

(vanuit de Seniorenraad en andere relevante organisaties of 

op eigen titel) gemeente ’s-Hertogenbosch, Divers / Galant 

en organisaties die met vrijwilligers werken. Dat gebeurt 

bij voorkeur door wijkgerichte activiteiten. Contacten met  

wijkmanagers en wijkraden zijn daarbij van wezenlijk be-

lang. 

 

Talentenbank Den Bosch Zuid bindt bewoners 

 
De Talentenbank is in april van start gegaan bij de feestelij-

ke opening van de BBS Nieuw Zuid. Een sociale markt-

plaats voor bewoners, zo wordt de Talentenbank ook wel 

genoemd. Inmiddels hebben meerdere bewoners zich inge-

schreven en zijn de eerste matches gemaakt. Meer weten 

over wat de Talentenbank is en voor je kan betekenen? 

Kom dan naar de openbare wijkraadvergadering van Zuid 

op 10 september.    

 
Terugkoppeling indeling Zuiderpark 

 
Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld over het gepre-

senteerde plan van indeling Zuiderpark door Ruben Blok 

zou de gemeente een terugkoppeling komen geven in de 

openbare wijkraadvergadering. Gast is William Jans van 

de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

 

Openbare wijkraadvergadering 10 september 

 
Gasten zijn: 

Maarten van Zwoelen voor agendapunt ZuidWint 

Ton van Engelen voor agendapunt Zilveren Kracht 

Gabor Martens voor agendapunt Talentenbank 

William Jans voor terugkoppeling indeling Zuiderpark 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

        BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    
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Nieuwe groep MBvO gym in BBS Nieuw Zuid 

 

In BBS Nieuw Zuid is deze maand een nieuwe groep MBvO gym van start gegaan. 

Iedere dinsdagmiddag in de grote zaal van 13.30 – 14.30 uur, voor mensen vanaf 

55 jaar en ouder. Bij interesse kunt u zich aanmelden bij Luc van Eerd: 073-

6155637 of per mail l.vaneerd@s-hertogenbosch.nl. BBS Nieuw Zuid vindt u aan 

de Jac. van Looystraat 5. Wat is MBvO gym. MBvO gym, voluit Meer Bewegen 

voor Ouderen is er voor iedereen vanaf 55 jaar. In deze lessen wordt aandacht be- 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 2013  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

steed aan het vergroten of behouden van de beweeglijkheid, 

de spierspanning en ontspanning, coördinatie en balans. 

Ook is er aandacht voor geheugentraining. Kortom, sport en 

spel activiteiten, aangepast aan het niveau van de deelne-

mers. Bovendien biedt het MBvO gezelligheid doordat er in 

groepsverband wordt gegymd en door het kopje koffie als  

afsluiting van de gymles. 

 

Prijs per seizoen van 40 lessen 

U betaalt € 79,00 voor 40 lessen en eenmalig een bedrag 

van € 7,50 inschrijfgeld. Wanneer uw inkomen niet hoger is 

dan 110% van de bijstandsnorm, komt u eventueel in aan-

merking voor bijzondere bijstand. U dient deze zelf aan te 

vragen via het WMO loket. 

De eerste 3 lessen zijn gratis. 

 

ZuidWint 

 
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in zelf duurzame 

energie opwekken. Hetzij door zonnepanelen op eigen dak 

aan te leggen of op een bedrijventerrein of door deel te ne-

men in een windmolen. Het is niet alleen duurzaam maar 

levert ook méér rendement op dan sparen. 

 

Coöperatieve verenging ZuidWint uit Den Bosch brengt 

mensen in buurten bij elkaar om dit samen te doen. 

Immers, meer mensen weten meer en het kan een leuke 

korting opleveren. Daarbij is het gezellig om samen ergens 

aan te werken met mensen uit je eigen buurt. 

 

ZuidWint is een Bossche vereniging met alleen vrijwilligers 

en werkt non-profit. De vereniging brengt vrijwillig exper-

tise, ervaring en enthousiasme naar mensen in buurten die 

samen duurzaam energie willen opwekken, besparen of 

benutten. 

 

 

 



 

Reeën in het Bossche Broek 

 

Vriendelijk verzoek van de Wijkraad aan de mensen die 

hun hond uitlaten in het Bossche Broek de hond aan de lijn 

houden in het gedeelte waar de reeën lopen. De reeën wor-

den door de loslopende honden opgejaagd.  

 

Controle op tourcaravans en campers 

 
Stadstoezicht heeft gecontroleerd op het foutief parkeren 

van tourcaravans en campers in onze wijk. Geconstateerd is 

dat de voertuigen langer dan de toegestane tijd stonden ge-

parkeerd en gedeeltelijk op het trottoir stonden geparkeerd. 

Eigenaren zijn daarover door Stadstoezicht aangesproken. 

 

Eerste editie van INsideR 
 

INsideR is een nieuw concept wat uitgevoerd wordt door de 

heren die ook achter het Koninginnedag evenement Trix in 

the Mix staan. 

Het festival zal op zijn eerste editie focussen op muziek, 

theater, live muziek, mode, fotografie en design. In de jaren 

die volgen zal gekeken worden naar het uitbreiden met an-

dere creatieve takken. Aan de creatieve zijde is altijd leven 

en vinden er veranderingen plaats, INsideR speelt daar op 

in door veel jong talent bij de organisatie te betrekken en 

daarmee te alle tijde flexibel te zijn voor verandering en 

nieuwe inzichten. INsideR mikt op een hoge belevenis-

waarde voor de bezoeker. Door aankleding, actie, activitei-

ten, lichtshows, prima geluid, decoratie en aankleding ter-

rein en podia, theatrale voorstellingen moet de bezoeker 

constant verrast worden in zijn of haar beleving. 

INsideR zal plaats vinden op 13 september op het voorma-

lige milieustation  De Meerendonk aan de Poeldonkweg. 

 

Verslag van de Openbare Wijkraadvergade-

ring 11-06-2013 

 

Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Maartje 

Waarts, Corry Schouten, Jan Simons, Ingeborg Fick, Jac-

ques van Dijk, Trude Baert en Frans Baert. 

 

Afwezige wijkraadsleden   : Bep Mei (mb) 

 

Gast(en)     : Ruben Blok van de gemeente 

         ‘s-Hertogenbosch  

         Stephan Grilis, Theaterfesti-

         val Boulevard  

 

Wijkmanager     : Marie-Louise Claessens   

        
Realisatie Beheer Openbare Ruimte: Henk Verschuur 

 

Politie Brabant-Noord         : Jan van ‘t Erve 

 

Stadstoezicht    : Henk Lambooij   

 

Politieke partijen      : Inke Katoen (PvdA) 

        Stijn Steenbakkers (CDA) 

 

Bezoekers      : 45 

 

Brabants Dagblad    : -  
    

1. Opening 
 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering. De vergadering begint met 1 minuut stilte voor 

Pierre Schmeitz, onze penningmeester, welke op 1 mei jl. 

plotseling is overleden. Welkom aan Maartje Waarts, nieuw 

in de wijkraad. Ze neemt de taak van secretaris over van Bep 

Mei. Bep dank voor je inzet! Ingeborg Fick is de nieuwe 

penningmeester. 

   

2. Vaststellen notulen 11-12-2012   
 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken en verzonden post 

 
Ingekomen post 

1. Uitnodiging opening BTC de Pettelaer.  
 

Verzonden post: 

1. Brief aan politie ’s-Hertogenbosch, inzake medewerking 

verkeersweek  

 

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-

dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-

raadvergaderingen 
 

Zie www.wijkraadzuid.nl 

 

5. Mededelingen van het bestuur 
 

1 Evaluatie diverse evenementen op de Pettelaarse Schans: 

Trix in the Mix, Bevrijdingsfestival en City Moves. 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 
 

dinsdag 10 september 2013 

dinsdag 10 december 2013 

dinsdag 11 maart 2014  

dinsdag 10 juni 2014 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de Roos" 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

actie. Er komen uitgebreide speelmogelijkheden voor kinde- 

ren, verdeeld over een aantal leeftijdsgroepen. 

De leeftijdsgroep 0-6 jaar zal worden verblijd met een die-

renweide, schommels en dergelijke. 

De groep 6-12 zal spannende en uitdagende speeltoestellen 

krijgen. 

 

Er zal ook een trimbaan en fitnessgroep worden gerealiseerd 

waar er aan de conditie gewerkt kan worden. 

 

Er zal een aantal bomen worden geplant. Ook zal een aantal 

van de gekapte bomen geplaatst worden als klim en klauter 

plek. 

 

De Schroef krijgt een prominente plek. 

 

Discussie ontstaat wanneer er gesproken wordt over het ver-

plaatsen van de skatebaan en het basketbalveldje. Deze moe-

ten volgens de tekeningen plaats maken voor 5 parkeerplaat-

sen en een Kiss & Go plek. 

Er wordt dringend verzocht om deze activiteiten te laten 

waar ze nu zijn. 

 

Een aantal gestelde vragen zal door Ruben Blok worden on-

derzocht en hier komt in de volgende vergadering een ant-

woord op. 

 
7. Presentatie voorstelling “Les Commandos Percu”  

 

Gast is Stephan Grilis van Theaterfestival Boulevard. 

 

Naar aanleiding van een stuk in de krant waarin gesproken 

wordt over een “spectaculaire show van muziek, dans en 

vuurwerk” gecombineerd met de ervaringen van de afgelo-

pen evenementen op de Pettelaarse Schans, is er contact ge-

zocht met Theaterfestival Boulevard, om informatie te geven 

over deze show. Stephan geeft aan dat deze groep makers 

ook in 2007 al eens een voorstelling heeft gegeven. Deze 

werd zeer enthousiast ontvangen. Er wordt gestart met het 

laten zien van de promo van dit theaterstuk. Stephan geeft 

inzicht in het proces van voorzieningen, vergunningen en 

dergelijke aan. Een aantal punten waar Theaterfestival Bou-

levard zich committeert: 

Geluid gericht naar de A2 

Parkeren bij Provinciehuis 

Pendelbussen vanaf de stad naar locatie 

Voldoende parkeergelegenheid voor fietsen 

Woonwijk wordt “afgesloten” door verkeersregelaars 

Stadstoezicht gaat/mag bekeuren 

Bereik vuurwerk niet in bezoekersgebied 

 

De voorstelling wordt gehouden op 8, 9 en 10 augustus van 

22:00 tot 23:00. 

De Wijkraad krijgt ter zijner tijd 20 toegangskaarten. Deze 

worden verdeeld onder de wijkbewoners. 

 

8. Commissies 
 

Commissie milieu en groen:   
- Onkruid borstelen is begonnen. 

- 12 juni staat er een gesprek gepland met de gemeente over 

de Dierenweide. Volgende vergadering meer. 

- Op www.vonkenvlam.nl zijn de vorderingen rondom de 

bouw goed in beeld gebracht. Ook kun je op de site live 

meekijken vanaf een uitkijkpunt op de Hekellaan. 

 

Bevrijdingsfestival is zonder problemen verlopen. Over Trix 

in the Mix was een aantal klachten, deze worden geëvalu-

eerd tijdens een gesprek met de gemeente. 

City Moves is voor het tweede jaar op rij flink uit de hand 

gelopen. Een aantal klachten: 

A. Podia waren naar de wijk toe gericht (note: zelfs op Oost 

was de muziek te horen) 

B. Veel fietsen op het Homeruspad, ook tegen de woningen 

aan 

C. Weinig beveiliging 

D. Geen damestoiletten 

Ook dit evenement zal worden geëvalueerd tijdens een ge-

sprek met de gemeente 

 
2. Er staat een caravan in de Van Ruusbroecstraat gepar-

keerd, zonder kenteken (< 750 kg, dus niet kentekenplich-

tig). Buurtgenoten hebben hier de wijkagent voor bena-

derd. Deze kan op dit moment niets doen. Als er geen eige-

naar bekend is, kan er niet worden gesproken over het 

eventueel weg halen van de caravan.  

 

3. Het aantal aangemelde BIN leden staat op 26 mei op 155 

leden. Voor meer informatie en/of aanmelden: 

www.BINDB.nl 

 

4. Vanaf 1 juni is er een vergunning verleend voor een 

snackkar op het parkeerterrein van de Zuiderpassage. Deze 

zal aanwezig zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag van 

15:00-20:00. De gemeente kijkt bij het afgeven van een ver-

gunning niet naar zaken als concurrentie en dergelijke. 

 

5. Er zijn meerdere mails binnen gekomen over de hoeveel-

heid hondenpoep in het Zuiderpark. Zoals bij iedereen met 

een hond bekend is: Graag zakjes meenemen en gebruiken! 

 

6. Veel bloembakken in de wijk zijn verdween en vervangen 

door onderhoudsvriendelijkere beplanting. 

 

7. De Jacob van Maerlantstraat is een fietsstraat waar veel te 

hard wordt gereden. Er is voor de Verkeersweek een oproep 

gedaan aan bewoners om te helpen flyeren en zo mensen 

bewust te maken van hun snelheid in deze straat. Er is een 

brief verstuurd naar 130 adressen. Hierop is maar 1 aanmel-

ding gekomen. Helaas te weinig om deze actie door te laten 

gaan. 

 

8. Bewoners rondom het Sint-Janslyceum hebben de proce-

dure tegen de nieuwbouw van de sporthal verloren. Ze laten 

het er niet bij zitten en gaan naar de Raad van State. Wordt 

vervolgd. 

 

6. Herinrichting Zuiderpark 
 

Gast is Ruben Blok van de gemeente ’s-Hertogenbosch, hij 

zal het plan toelichten. 

Ruben geeft middels een PPT presentatie een duidelijk beeld 

over de toekomst van het Zuiderpark. Nu is het meer een 

rustpark en in de toekomst zal er meer aandacht komen voor 



 

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                                                              

 

- Aandachtspunten kunnen op de site worden gemeld. Bij-

voorbeeld situaties met vrachtwagens, plaatsen van het hek-

werk. 

- Er worden veel klachten gemeld rondom de tennisvereni-

ging: 

Lichtoverlast van de schijnwerpers 

Geluidoverlast 

Parkeeroverlast 

 

Commissie verkeer: 
Een bewoner geeft aan dat de Pettelaarseweg gebruikt 

wordt als racebaan. Voorzitter  neem dit mee in zijn over-

leg met de gemeente.  

 

Commissie communicatie:  

ALDI: er is nog geen concrete vergunningaanvraag door 

ALDI ingediend bij de gemeente. Op 25 juni is er een ge-

sprek met de ALDI over hun plannen. 

Fietsenoverlast bij de C1000: hier is de gemeente nog niet 

aan toe gekomen. Heeft op dit moment geen prioriteit. 

Pand van de Blokker: Nog geen huurder gevonden. 

Volgende vergadering komt er iemand uitleg geven over de 

Talentenbank en Zilveren Kracht. 

Bewoner van de Adriaan Poitersingel had een mailtje ge-

stuurd over roodwitte klappaaltjes, overlast van zakelijk 

parkeren, hondenpoep en terugkeer ALDI. 

Roodwitte klappaaltje was opgelost, overlast parkeren is 

een moeilijk punt want in de hele straat mag door wie ook 

geparkeerd worden, overlast hondenpoep is in de gehele 

stad een probleem want je moet iemand op heterdaad be-

trappen alvorens verdere maatregelingen te kunnen nemen 

en over terugkeer ALDI komt een gesprek met de ALDI. 

 

9. Rondvraag 
 

Bewoner vraagt wat er met De Schroef gaat gebeuren? De-

ze komt in het Zuiderpark. 

 

Bewoner is benieuwd hoe nu verder met alle openstaande 

vragen wat betreft de herinrichting van het Zuiderpark? Tij-

dens de volgende vergadering komt Ruben Blok terug om 

hier antwoord op te geven. 

 

Diverse bewoners maken zich zorgen over de nieuwe situa-

tie rondom de verkeerslichten en de fietspaden op de Pette-

laarseweg. De situatie lijkt er niet veiliger op geworden te 

zijn. Er komt nog een gesprek met de gemeente en dan zul-

len alle aandachtspunten worden besproken 

 

Cello Brugmanstraat vraagt zich af of er animo is voor een 

hernieuwd kennismakingsfeestje met de buurt. Dit om el-

kaar beter te leren kennen. Vorig jaar is dit ook gedaan en 

als positief ervaren. Misschien een idee om de buurtvereni-

ging te benaderen? 

 

Nog een 80-tal bomen moet nog een nieuw plekje krijgen. 

Is het een idee om enkele bomen te plaatsen in het Maresi-

usplantsoen? Hier zal naar gekeken worden. 

 

10. Sluiting 22.05 uur 
 

Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn 

of haar inbreng en hoopt  allen weer te zien op de volgende 

vergadering op dinsdag 10 september. 


