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Wat is een Buurt Informatie Netwerk?

november 2013

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen
kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de
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Veranderingen in de AWBZ/WMO

criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de
politie en gemeente betrokken. BIN draagt dus bij aan een
fijnere en veiligere buurt!
Werkwijze BIN
Politie en gemeente sturen relevante informatie naar de
BIN-coördinator. Deze stuurt de informatie per e-mail door
naar aangemelde BIN-leden in de vorm van een BIN-bericht. BIN-leden kunnen op deze berichten reageren door de
e-mail van de BIN-coördinator te beantwoorden. De BINcoördinator stuurt het antwoord dan door naar de politie en/
of gemeente.
NB: Voor dringende zaken maakt men geen gebruik van
een e-mailbericht via de BIN-coördinator. In dat geval kan
gebeld worden met 0900-8844 (geen spoed wél politie).
Voor echt spoedeisende zaken wordt gebeld met 112 (als
elke seconde telt).

Op dinsdag 11 december 2012 was Hugo ter Steege, projectleider sociale wijkteams en projectmedewerker decentralisatie AWBZ onze gast om te spreken over de veranderingen van de AWBZ/WMO. Vanaf 2015 gaan gemeenten
taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het gaat om begeleiding en verzorging, zoals hulp bij aan- en uitkleden of
bij haren wassen. Begeleiding en verzorging vallen nu nog
onder de AWBZ. Maar gemeenten kunnen beter inspelen
op lokale omstandigheden en de zorg- en ondersteuningsbehoefte van burgers. Daarom wil het kabinet dat de gemeente vanaf 2015 de begeleiding en verzorging gaan leveren. Deze taken vallen dan onder de WMO. Gemeenten
krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen
uit de WMO echt nodig heeft. Verder wil het kabinet de
eisen veranderen voor huishoudelijke hulp via de WMO.
Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp hard nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Gemeente beslist hierover. Gemeenten zijn nu nog
verplicht burgers de keuze te bieden tussen hulp in natura
of een PGB. Het kabinet wil dat gemeenten dat in de toekomst zelf kunnen bepalen. Hugo is 10 december onze gast
om de laatste stand van zaken over de veranderingen in de
AWBZ/WMO te melden.

Kennismaking
Lid worden
Als wijkbewoner nodigen wij u uit om lid te worden van
BIN en zo mee te werken aan een positievere leefomgeving. Door een goed contact met de mensen uit uw buurt en
goede samenwerking met politie en gemeente levert u zo
een belangrijke bijdrage aan een prettige en veilige buurt!

Ga naar www.BINdb.nl en meld u aan.
Op dit moment heeft BIN-zuid 289 volgers.

DINSDAG 10 DECEMBER 2013
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

Gast is Bouchra Aatif Afendi, werkzaam bij Divers, is ouderadviseur in de wijk zuid en wil graag kennismaken en
eventuele samenwerkingsverbanden aanhalen.

Verzorgingshuis Zuiderschans
Het gebouw aan het Sweelinckplein, dat ruim 40 jaar oud
is, gaat in 2016 tegen de grond. Op dezelfde plek komt een
nieuw eigentijds verzorgingshuis. Gast is Guus Bannenberg, bestuurder bij Van Neynsel.

Wijkplein Nieuw Zuid
Het Wijkplein is een plek in de wijk waar alle bewoners
terecht kunnen met vragen over officiële brieven, diverse
in te vullen formulieren, digitale aanvragen enz.
Mirjam Donker en Teddy Tempelmans, wijkpleinconsulente van Wijkplein Nieuw Zuid, komen 11 maart 2014 uitleg
geven over het Wijkplein en voor wie het is.

Volg de wijkraad ook op:
www.wijkraadzuid.nl
twitter.com/wijkraadzuid
facebook.com/stichting.wijkraadzuid

Nieuwe werkwijze meldkamer ambulancezorg
vergroot veiligheid Brabanders
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant
Midden-West-Noord heeft met succes een nieuw uitvraagsysteem ingevoerd op de meldkamers ambulancezorg in
‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Wie 112 belt voor een ambulance, wordt op een andere wijze bevraagd over wat er aan
de hand is. Door de nieuwe werkwijze kan de centralist een
nog betere inschatting maken van de benodigde hulp. Ook
de kwaliteit van de instructies die de beller krijgt tot de ambulance arriveert, verbetert hierdoor.
Als iemand 112 belt voor een ambulance is er altijd zorg en
vaak ook paniek. Dan is het zaak dat een centralist van de
meldkamer ambulancezorg snel en grondig achterhaalt wat
er aan de hand is en welke hulp nodig is. De centralisten
gebruiken hiervoor een digitale vragenlijst, AMPDS. Hierdoor kunnen zij snel alle gegevens invoeren en doorsturen
naar de gealarmeerde ambulance en als dat nodig is ook
naar politie en brandweer.
Ga naar het artikel op de website www.ravbrabantmwn.nl

Bedankt
Wijkraad Zuid bedankt alle wijkbewoners en professionals
die zich het afgelopen jaar met enthousiasme hebben ingezet voor onze wijk Zuid en hopen dat wij wederom in 2014
op hun inzet mogen rekenen. Bestuur van Wijkraad Zuid
wenst U prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig
2014.

Verslag van de Openbare Wijkraadvergadering 10-09-2013
Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Maartje
Waarts, Corry Schouten, Jan Simons, Bep Mei, Jacques van
Dijk, Trude Baert en Frans Baert.
Afwezige wijkraadsleden

: Ingeborg Fick (mb)

Gast(en)

: William Jans van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Maarten van Zoelen (Zuid Wint),
Arno Uijlenhoet (BDEC),
Ton van Engelen (Zilveren
Kracht) en Gabor Martens
(Divers)

Wijkmanager

: Marie-Louise Claessens

Realisatie Beheer Openbare Ruimte: Henk Verschuur
Politie Brabant-Noord

: afwezig (mb)

Stadstoezicht

: Henk Lambooij

Politieke partijen

:-

Bezoekers

: 40

Brabants Dagblad

:-

1. Opening
Om 20.05 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2. Vaststellen notulen 10-09-2013
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en verzonden post
Ingekomen post:
Uitnodiging eerste bouwhandeling en informatieavond uitbreiding Sint-Janslyceum.
Verzonden post: Bestuur Stichting Wijkraad Zuid

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
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.

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadvergaderingen
Zie de actiepunten op www.wijkraadzuid.nl

5. Mededelingen van het bestuur
1. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de
wijkraad, Gemeente en de Aldi. Kort samengevat: De Aldi
bouwt en verbouwt niet zelf. Hier zoeken ze investeerders
voor. Er is op dit moment nog 1 investeerder waarmee de
mogelijkheden worden onderzocht. Na het gesprek van Aldi
met de investeerder en gemeente, zal er een terugkoppeling
plaatsvinden naar de voorzitter. Afgesproken is dat als er
meer bekend is in positieve zin en het de kranten nog niet

gehaald heeft, dat Aldi uitleg komt geven in de wijkraadvergadering van 10 december.
2. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de wijkmanager, bewoners en de tennisvereniging. (wijkraad was daarbij
afwezig) In dit gesprek is er een aantal zaken afgesproken,
waarmee de overlast zich hopelijk zal gaan beperken:
Er zijn 5 parkeerplekken voor de deur: Deze mogen gebruikt
worden door het bestuur en mindervaliden. De leden dienen
op P2 te parkeren. Er mag niet op de groenstrook worden
geparkeerd. Hier is al meerdere malen op gecontroleerd en
er zijn boetes uitgeschreven. Dit lijkt nu effect te hebben.
Horeca dient om 24:00 te stoppen. Poort gaat dan dicht, muziek dient te zijn begrenst. (is inmiddels begrenst)
Verlichting gaat om 23:00 uit. De verlichting wordt eerder
uitgedaan als er niet meer gespeeld wordt.
Ontheffingen bij toernooien zijn mogelijk: 6 keer voor horeca en 5 keer voor verlichting.
De bedoeling is dat deze gesprekken elke 6 weken plaats
gaan vinden. De rugbyclub zal hier ook bij aan gaan sluiten.
3. Er is een e-mail binnen gekomen van een bewoner over
parkeerdruk in de Melis Stokestraat. In het verleden is er al
eens een enquête gehouden of het wenselijk is dat deze
straat gaat werken met parkeervergunningen. Merendeel van
de bewoners heeft hier niet op gereageerd. Van de 48 uit te
brengen stemmen, zijn er maar 10 reacties geweest. Aangezien de gemeente niet elk jaar een enquête gaat houden,
volgt nu geen actie vanuit de wijkraad.
Reactie vanuit de bezoekers: Het is ook mogelijk om een
bewonersinitiatief te vormen en met de gemeente in gesprek te gaan. Dit is elders in de wijk opgestart.
4. Met regelmaat is er een leefbaarheidsoverleg in de wijk
Zuid. Hierbij zijn o.a. politie, wijkteamleider, Divers en woningbouwverenigingen aanwezig. Tijdens dit overleg wordt
gesproken over situaties in de wijk. De voorzitter van de
wijkraad en de voorzitter van de bewonersgroep Nieuw
Zuid sluiten hier 25 september bij aan, om te zien waaruit
dit overleg zal bestaan en wat de rol van de wijkraad zou
kunnen zijn.

hadden bezwaar aangetekend, omdat zij het niet eens zijn
met de avondopenstelling van de sporthal, welke ook door
andere verenigingen/particulieren gehuurd mag worden. De
Raad van State heeft uitspraak gedaan dat de bouw door
mag gaan.
7. Zondagmiddag 8 september jl. is er een picknick georganiseerd door de nieuwe bewonersgroep Nieuw Zuid om zich
voor te stellen. De bewonersgroep heeft 16 leden. Het was
een geslaagde middag. Helaas heeft de regen ervoor gezorgd
dat de picknick niet aan het Potgieterhof heeft kunnen
plaatsvinden maar in de BBS Nieuw Zuid. Beheer openbare
ruimten had het veldje vooraf prima in orde gemaakt. Complimenten!
8. Er is een gesprek geweest met de organisatie van Trix in
the Mix. Gemeente en wijkraad willen dit evenement liever
niet meer op de Pettelaarse Schans i.v.m. overlast. Alternatief aangeboden op de Poeldonkweg. Organisatie is enthousiast. Nu alleen nog zorgen voor de parkeerplaatsen.
9. Complimenten aan Zayaz! Na een telefoontje over onkruid, wat tot een halve meter hoog stond aan de Melis Stokestraat, is hier direct naar gehandeld en is het verwijderd.

6. Herinrichting Zuiderpark
Gast is William Jans. Hij zal een aantal openstaande vragen
n.a.v. de vorige vergadering beantwoorden/verduidelijken.
Basketbalveld: Dit blijft op de huidige locatie. Skateplek:
die gaat verdwijnen van de huidige locatie. Dit om de ingang van het park een groenere uitstraling te kunnen geven.
De toestellen zullen worden geplaatst, op en rond de Limietlaan, welke een meer prominente rol gaat krijgen. Doorn in
het oog blijven de 5 parkeerplaatsen. Vraag blijft of deze
niet ergens anders geplaatst kunnen worden. William Jans
zegt toe dat het geplande skateonderdeel op de hoek Anne
Bijnstraat/Jacob van Maerlantstraat komt te vervallen.
Met de scouting wordt overlegd waar zij ruimte bij krijgen.

7. Zuid Wint
5. In de Bossche Omroep van 12 juni stond een aanvraag
door de Bosnische vereniging voor het realiseren van een
Cultureel Centrum aan de Jacob Catstraat 15. Het vestigen
van een Cultureel Centrum aldaar is in strijd met het bestemmingsplan want het is een bedrijventerrein. Na een telefoontje met de gemeente is duidelijk dat de aanvraag nog
niet in orde was en de melding nog niet in de Bossche Omroep had mogen verschijnen. Op dit moment wordt er al in
het pand gewerkt. Strippen van het gebouw. Later staat in de
Bossche Omroep dat de aanvraag buiten behandeling is; er
zal extra informatie moeten worden aangeleverd. In de tussentijd blijft er bedrijvigheid in het pand. Zal vervolgd worden.
6. Het Sint-Janslyceum mag verder gaan met de uitbreidingen. Het betreft 16 lokalen en een sporthal. Omwonende

Presentatie van Maarten van Zoelen van ZuidWint en Arno
Uijlenhoet van BDEC.
Deze twee bewonersinitiatieven hebben dezelfde doelstellingen en zijn gaan samen werken. Ze staan voor een beter milieu en een betere portemonnee. De focus ligt op duurzame
energie. Graag willen ze met andere inwoners en SLIM initiatief nemen op duurzame energie. Dat betekent samen offertes opvragen voor zonnepanelen en dergelijke. Hierbij steunen ze ook buurtinitiatieven bij hun eigen ideeën voor duurzame energie. Dat doen ze al met meerdere buurten. Ze houden kortingsacties voor duurzame energie. Ze stellen kwaliteitseisen aan leveranciers. Ook voorzien ze in onafhankelijke informatie voor u. Ze helpen buurtinitiatieven door ervaringen uit andere buurten te delen.
Voor meer informatie: www.zuidwint.nl www.bdec.nl
Uw huis geschikt voor zonnepanelen: www.zonatlas.nl

8. Zilveren Kracht
Presentatie door Ton van Engelen, Bestuurslid Seniorenraad
en ambassadeur van Zilveren Kracht.

Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten is de beste manier om gezond en vitaal ouder te worden,
aldus Zilveren Kracht. Ook de samenleving vaart er wel bij
wanneer senioren hun talenten blijven inzetten. Zilveren
Kracht biedt kennis, ondersteuning en inspiratie aan organisaties die de maatschappelijke betrokkenheid van senioren
willen stimuleren.
De maatschappelijke betrokkenheid van senioren kan door
verschillende organisaties worden gestimuleerd. Voor meer
informatie: www.zilverenkracht.nl
Of loop binnen bij de bibliotheek, Hinthamerstraat 72. Er is
een speciale balie waar u terecht kunt. Deze is open op
dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 15:00 uur.

9. Talentenbank
Presentatie door Gabor Martens, opbouwwerker Divers.
De Talentenbank is een sociale marktplaats om vraag en
aanbod van wijkbewoners aan elkaar te koppelen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een bewoner welke moeite heeft
om zijn tuin in orde te houden. Deze kan een vraag (laten)
plaatsen op de Talentenbank. Hierop kan een bewoner met
groene vingers reageren.
Meer informatie: www.talentenbank.nl Tel. 06-21595075

10. Commissies
Commissie milieu en groen:
Compliment aan Henk Verschuur! De omgeving van de
Zuiderplas ziet er ’s morgens weer piekfijn uit, terwijl het
daar ’s avonds bij warm weer een enorme rommel kan zijn.
Er is een vraag binnengekomen van een bewoner n.a.v. het
herplanten van de bomen welke gekapt zijn op het Vonk en
Vlam terrein: Kan er in de Liviusstraat bij de school een
boom worden geplant.
Deze vraag wordt meegenomen.
Op verzoek van de wijkraad is er een bord geplaatst op de
Lambooybrug, zodat het zware verkeer met bestemming
Vonk en Vlam, niet meer door de woonwijk en fietsstraat
rijdt.

Er zal nog een flyer worden verstuurd.
Bij de ingang naar het Bossche Broek, vanuit de Zuiderparkweg is er veel parkeeroverlast. Henk Lambooij gaat
hier achteraan.
Graag gevaarlijke verkeerssituaties/onhandige fietspunten
melden bij commissie verkeer. De wijkraden en Fietsersbond kunnen verbeterpunten aangeven. De verkeersdeskundige vanuit de gemeente zal op deze punten reageren.
Sommige doorgangen, voorzien van hekjes, zijn erg nauw.
Vooral als iemand hier met bv posttassen door heen moet.
Henk Verschuur geeft aan dat deze hekjes op een afstand
van 90 cm van elkaar worden geplaatst. Als ze verder van
elkaar worden geplaatst is het effect weg om bromfietsers
snelheid te ontnemen. Als men denkt dat op bepaalde plekken de hekjes te dicht bij elkaar staan, mag dit gemeld
worden.
De tennisclub heeft een lichtonderzoek laten uitvoeren. Dit
wordt beoordeeld door de gemeente. Resultaten zullen
worden gemaild in het eerstvolgende overleg met de tennisclub.
Drugshandel in het Zuiderpark lijkt weer toe te nemen. Dit
is gemeld bij de politie.
Halverwege de Coornhertstraat is er een ingang naar het
park. Daar staan achter hoge hulststruiken een paar zitbanken. De afgelopen zomerweken heeft een aantal bewoners
veel overlast gehad van een groep jongeren. (tot 1 uur
á half 2 's nachts). De jongeren zijn/wanen zich onzichtbaar. De overlast bestaat uit veel lawaai, veel rotzooi achterlaten en incidenteel schade aan geparkeerde auto's
(afbreken spiegels e.d.) of schade aan het parkmeubilair. De politie is diverse keren gewaarschuwd en soms is
er opgetreden. (m.n. toen door drankmisbruik de situatie
uit de hand liep).
Voor het invoeren van belanghebbendenparkeren hebben
unaniem alle bewoners van de Coornhertstraat zich hiervoor zondag 1 sept. j.l. uitgesproken.

Commissie communicatie:
Het hondenuitlaatveld aan de Guido Gazellelaan is afkeurd.
De ingang/het hek is te hoog, honden kunnen hieronder
door. Dit zou verholpen worden, maar er is alleen een laag
zand toegevoegd. Henk Verschuur is hiervan op de hoogte
en gaat niet tot betaling over, voor dit is opgelost.

Kan er aan de Marcellus Emantspad een extra naambordje
worden geplaatst?
Kan er in de Hélène Swartstraat en in de J.H. Leopoldstraat een bord “doodlopend” worden geplaatst? Verkeer
rijdt hier regelmatig in en zorgt voor overlast door draaien.
Kan er gezien het parkeren op het binnenplein van de
Louis Couperuslaan een parkeerverbod/wegsleepregeling
worden geplaatst.
Naast de flat aan de Rodenbachstraat wordt veel afval gedumpt. Dit wordt na melden direct opgehaald door de Afvalstoffendienst, maar kan hier structureler actie op worden ondernomen?
Kunnen er parkeerplaatsen gerealiseerd worden aan het
vroegere draaipunt in de Rodenbachstraat. Nu is het geen
officiële parkeerplaats en staan auto's half op de weg.
Kan er iets gedaan worden aan het hard rijden in de gehele
wijk.
Karin Brouwers, manager van “In de roos” meldt dat er
voorlopig geen sloop/nieuwbouw gaat komen voor “In de
roos”. Ze blijven hier. Er zullen wat aanpassingen aan het
gebouw gedaan moeten worden.

11. Rondvraag

12. Sluiting 22.05 uur

Op zaterdag 5 oktober van 14:00 tot 18:00 is er een buurtfeest bij “In de Roos” (mede) georganiseerd door cliënten
van Cello. Er zijn diverse workshops en activiteiten.

Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn
of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende
openbare wijkraadvergadering op dinsdag 10 december.

Commissie verkeer:
Bericht van bewoner: Sinds de herinrichting van de kruising Pettelaarseweg/Zuiderparkweg, is de verkeersdrempel
tegenover het Kruidvat verdwenen. Het oversteken naar de
basisschool is hierdoor een stuk onveiliger geworden. Dit
wordt bekeken. Alternatief is oversteken bij de vekeerslichten.
Op het Homeruspad wordt vaak hard en gevaarlijk gereden
door bromfietsers, waar dit niet mag. Graag controle/
aandacht door wijkagent Jan van ’t Erve.

