
Lid worden 
Als wijkbewoner nodigen wij u uit om lid te worden van 
BIN en zo mee te werken aan een positievere leefomge-
ving. 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! 
 
Aanmelden 
Ga naar www.bindb.nl en meld u aan. 
 
Het Buurt Informatie Netwerk is inmiddels van start ge-
gaan in de wijk Zuid en de aangesloten BIN-leden ontvan-
gen al de eerste BIN-berichten.  
 
Veilig Verkeersweek 2013 
 
De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Ver-
keer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Beheer Openbare 
Ruimte voor de zeventiende keer een Veilig Verkeersweek 
in Zuid. De Veilig Verkeersweek Zuid zal dit jaar gehou-
den worden van maandag 22 t/m vrijdag 26 april. Wijkraad 
Zuid zal wederom aan de deelnemende basisscholen op 5 
april de fietskeuringen verzorgen. Op woensdag 24 april 
zal de opgedane kennis, voor wat betreft het praktijkge-
deelte, worden getoetst. Ter afsluiting is er op donderdag-
morgen 25 april van 09.30 tot 12.00 uur een slotmanifesta-
tie bij “In de Roos” waar de examenkandidaatjes aan een 
verkeersquiz deelnemen. De diploma’s worden uitgereikt 
door wethouder Hoskam. In de Verkeersweek zullen ver-
schillende verkeerscontroles worden uitgevoerd.  

De start van het verkeersexamen 2012 
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voor bewoners van Zuid 

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – 
is een samenwerkingsverband tussen bewoners, 
politie en gemeente met als doelstelling de vei-
ligheid en leefbaarheid in een wijk te verbete-
ren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de 
wijk te vergroten is het nodig dat de politie en 
gemeente hun werk optimaal doen. Wijkbewo-

ners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de 
politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisse-

DINSDAG 12 MAART 2013  
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 
CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

len kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leef-
baarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbe-
woners 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 
email van de BIN-coördinator te beantwoorden. De BIN-
coördinator 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 spoed eisende zaken wordt gebeld 
met 112 (als elke seconde telt). 
 
Voorbeeld van BIN 
Er wordt regelmatig ingebroken in uw buurt. De politie 
weet dat de verdachten mogelijk in een gele Volkswagen 
Polo rijden. U wordt gevraagd om extra op te letten. U 
krijgt dit bericht per e-mail door via een BIN-bericht. Op 
het moment dat u de betreffende auto in uw wijk signaleert, 
kunt u de politie direct bellen. Op deze manier wordt de 
kans voor inbrekers om ongestoord hun gang te gaan klei-
ner. Andersom, als u in de wijk mogelijke verdachte zaken 
of andere ongeregeldheden ziet, kunt u dit kenbaar maken 
per e-mail via de BIN-coördinator of direct bellen met de 
politie. 
 
Waarom BIN? 
• iedereen kan meedoen: samen voor veilig! 
• directe bijdrage aan een veilige woonomgeving 
• meewerken is veilig en zonder risico 
• verhoogt het veiligheidsgevoel 
• bevordert waakzaamheid en preventie 
• minder criminaliteit en meer solidariteit 



 
Oproep vrijwilligers voor de kinderboerderij 
 
Zoals in de Nieuwsbrief no.4 van december 2012 stond ver-
meld, kan er in het Zuiderpark een kinderboerderij komen 
mits er aan een aantal criteria wordt voldaan. Een belang-
rijk criterium is de ondersteuning van vrijwilligers. Inmid-
dels hebben zeven wijkbewoners zich aangemeld. Op 1 juli 
wordt er beslist of er een kinderboerderij of een dierenwei-
de komt in het Zuiderpark. 

Openbarewijkraadvergadering 12 maart 
 
Een belangrijk onderwerp in deze openbare wijkraadverga-
dering is de realisatie van een kinderboerderij in het Zui-
derpark. Gasten voor dit onderwerp zijn; Theo Kappen, 
voorzitter van kinderboerderij ‘t Veldje uit Rosmalen, die-
renverzorger Martien van Briemen en Jan Timmermans van 
de gemeente ‘s-Hertiogenbosch 
 
Facebook 

 
Vanaf donderdag 31 januari 2013 is de Stichting Wijk-
raad Zuid ook te zien op Facebook.  
 

Opening Brede Bossche School Nieuw Zuid 
 
20 april groot feest: opening BBS nieuw Zuid. Zet deze da-
tum vast op de kalender….U bent van harte welkom!! 
 

Verslag van de Openbare Wijkraadvergade-
ring 11-12-2012 
 
Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Bep Mei,  
Pierre Schmeitz, Corry Schouten, Jacques van Dijk, Jan 
Simons, Ingeborg Fick en Diny Tijbosch    
 
Afwezige wijkraadsleden  : Trude Baert, Frans Baert (mk) 
 
Gast(en)   : Hugo ter Steege van de afde-
      ling Zorg en Welzijn en Tycho 
      Spruyt bedrijfsleider zorgtaken 
      afvalstoffendienst 

 
Wijkmanager   : Marie-Louise Claessens 
 
Beheer Openbare Ruimte  : Henk Verschuur 
 
Politie Brabant-Noord       : Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht  : Henk Lambooij   
 
Politieke partijen    :  
     
Bezoekers                            : 35 
 
Brabants Dagblad               : - 
       
1. Opening 
 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-
gadering.  
 
2. Vaststellen notulen 11-09-2012   
 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen en verzonden post 
 
Ingekomen post: 
Brief van een buurtberaad. Deze brief kan door de Wijkraad 
niet in behandeling worden genomen om reden dat er geen 
correspondentieadres is vermeld.  
 
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-
dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-
raadvergaderingen 
 
Alle actiepunten zijn uitgevoerd. 

 
5. Mededelingen van het bestuur 
 
1.Gabor Martens, opbouwwerker van Divers, heeft ge-
vraagd de vergadering  mee te delen dat de start van de ta-
lentenbank is verschoven naar maart/april. Dan zegt Gabor 
hebben we het organisatorisch helemaal op de rit en kun-
nen we de kick-off bijeenkomsten buiten organiseren. 
 
2.Gevaarlijke oversteek Phillips de Goedestraat/Zuider-
parkweg. 
 
3. Fietsstraat Jacob van Maerlantstraat. 
 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 2013-2014 

 
dinsdag 12 maart 2013 
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. 

Volg de Wijkraad ook op  
 http://twitter.com/wijkraadzuid 



 
voeren? Nee, er zullen door de gemeente experts van buiten 
gehaald moeten worden. 
 
Heeft de gemeente een rekenkamer? 
Er is een commissie die bestaat uit o.a. leden van de ge-
meenteraad, echter deze commissie wordt meestal later inge-
zet niet vooraf. 
 
Wordt er goed bekeken wie hulp nodig heeft en hoeveel? 
Volgens de spreker worden er fouten gemaakt en moet dit 
beter gedaan worden. 
Hier wordt extra aandacht aan gegeven. 
 
Als iemand nu een indicatie voor 15 jaar heeft, kan deze in-
dicatie in de nieuwe wetgeving binnen deze periode nog ver-
anderd worden? 
Helaas kan Hugo ter Steege hier geen antwoord op geven. 
 
Is de gemeente al bezig haar personeel bij te scholen om de 
nieuwe zorg te kunnen beoordelen? 
Hier wordt reeds aan gewerkt. 
 
7. Vervangen van semi-ondergrondse contai-
ners door ondergrondse containers 
 
Gast is Tycho Spruyt bedrijfsleider zorgtaken van de afval-
stoffendienst gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Tycho geeft d.m.v. een PowerPoint presentatie een duidelij-
ke uitzetting van wat er in de toekomst gaat veranderen. 

 
Vragen uit de zaal en antwoorden van Tycho Spruyt: 
Het aantal containers wordt gehalveerd de inhoud verdub-
beld, betreffende de plaatsing van de nieuwe containers zal 
rekening gehouden worden met de leeftijdopbouw van flat-
gebouwbewoners. De container zal niet verder weg geplaatst 
worden. 
 
Hoe groot is een mini container? 
140 of 240 liter. 
 
Wat kost een pasje voor de nieuwe containers? 
Een pasje kost 10 euro, het eerste pasje is gratis bij inruil 
van de sleutel. 
     
Huurt de gemeente onderaannemers in om het vuil op te ha-
len? 
De gemeente werkt uitsluitend met eigen personeel en ver-
voer dus, huurt geen andere organisatie in. 
 
Is het probleem van bevroren sloten bij de nieuwe onder-
grondse containers opgelost? 
Ja, dat is dan opgelost. 

 
8. Commissies 
 
Commissie milieu en groen:  
Op 30 oktober in de bijeenkomst van de begeleidingsgroep 
heeft Heijmans een toelichting gegeven over de te bouwen  
parkeergarage, parkbrug (brug van de parkeergarage naar de 
casinotuin) herinrichting casinotuin, Limietlaan en Nachte-
gaal laantje. Er is uitleg gegeven wat betreft de hinder door 
de werkzaamheden m.b.t. de bouw, verkeer, en veiligheid. 
Wat het bouwverkeer betreft zullen er op gevaarlijke plaat-
sen verkeersregelaars aanwezig zijn zoals op de Pettelaarse-
weg en Hekellaan om er voor te zorgen dat fietser en voet- 

 
4. Evaluatie Beats & Roots. 
 
5. Voorzitter heeft een gesprek gehad met een bewoner uit 
de Meerendonk. Bewoner is bezig met het opstarten van 
een bewonersgroep.   
 
6. Wateroverlast op straat kruising Vondelstraat/Zuider-
parkweg. Henk Verschuur heeft de wateroverlast netjes 
opgelost. 
 
7. Voorzitter heeft op 31 oktober telefonisch contact gehad 
met Berry Brekelmans, interim directeur bij Zayaz, over de 
kop van de Zuiderpassage. Tandarts Staats is afgehaakt.  
 
8. Er is wederom een mailtje binnen gekomen over de af-
stelling van de verkeerslichten op de kruising Zuiderpark-
weg/Pettelaarseweg.  
 
9. Onveilige oversteek kruising Zuiderparkweg/Maresius-
plantsoen/Tacitusstraat. 
 
10. Welke evenementen gaan er tot nu toe plaats vinden op 
Pettelaarse Schans in 2013.  
 
11. Voorzitter heeft een gesprek gehad met Ruben Blok 
van de gemeente over het parkje gelegen tussen de Zuider-
parkweg, Cesar Franclaan en Wagnerlaan. 
 
12. Overlast van fietsen bij C1000 Pettelaarpoort. 
 
6. Veranderingen in de AWBZ/WMO 
 
Gast is Hugo ter Steege van de afdeling Zorg en Welzijn ge-
meente ‘s-Hertogenbosch Hugo geeft d.m.v. een PowerPoint 
presentatie een duidelijke uitzetting van wat er in de toe-
komst gaat veranderen. 
 
Vragen uit de zaal en de antwoorden van Hugo ter Steege: 
Loopt het aantal ouderen in de toekomst terug, zodat over 
ongeveer 20 jaar het aanbod van mensen, die hulp nodig 
hebben, minder wordt? 
Nee, er blijft een natuurlijke instroom die wellicht zelfs gro-
ter gaat worden in de toekomst. 
 
Voor de thuislozen zouden 5 hostels gebouwd worden, nu is 
er een en de bouw van de 4 anderen gaat niet door. Wat gaat 
er gebeuren met de groep die eigenlijk in een hostel zou 
moeten gaan wonen? 
In de toekomst zullen ze opgenomen moeten worden. 
 
Zijn er in de gemeente zorgboerderijen? 
Ja, er zijn er zelfs veel, de vraag is alleen of ze allemaal in 
stand gehouden kunnen worden. 

 
Kunnen mensen van de Weenergroep zorg gaan verlenen? 
Nee, daar zijn de mensen niet voldoende voor opgeleid. 
 
Is er voldoende kennis bij de gemeente om de WMO uit te  



 
gewaaid. Komen hiervoor nieuwe bomen terug? Henk Ver-
schuur: Ja maar dat kan pas in het plantseizoen na half de-
cember. In januari moet alles afgewerkt zijn. 
 
Een klacht van een wijkbewoonster over de telefonische 
bereikbaarheid van de Regiotaxi. Om iemand te spreken 
moet zij een hele reeks van doorverbindingen doorlopen. 
Dit duurt veel en veel te lang. Hugo ter Steege zal dit uit-
zoeken. 
 
Een wijkbewoner wil graag weten wat er met het pand in 
Pettelaarpoort, waar  voorheen Blokker in zat, gaat gebeu-
ren. Hier is nog niets over bekend. 
 
Straatnaamborden moeten leesbaar zijn, op de Hertog Hen-
driksingel is een bord zo groen dat het niet meer te lezen 
is. Advies wijkagent Jan van ’t Erve: wijkbewoner  neem 
een borstel en veeg er even  langs en het is verholpen. 
 
Wat gaat er gebeuren met het kantoorgebouw op de hoek 
Pettelaarseweg/ Schubertsingel?  Voorzitter gaat dit uitzoe-
ken. 
 
Opmerking uit de zaal, het gebouw van de tennisvereni-
ging is heel erg prominent aanwezig in het Zuiderpark. 
 
10. Sluiting 22.15 uur 

 
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor 
zijn of haar inbreng, wenst alle aanwezigen prettige feest-
dagen en een gezond 2013 en hoopt allen weer te zien op 
de volgende vergadering op dinsdag 12 maart 2013. 
 
Start Bewegen op Muziekgroep: Salsa 40+ in Zuid 
 
Heeft u altijd al eens Salsa willen leren? Of vindt u het ge-
woon heerlijk om lekker te bewegen op de warme klanken 
van Latin en Caribische muziek? Kom dan gezellig mee 
dansen onder leiding van Salsa-expert Romeo Wong. Iede-
re maandag van 20.00 – 21.00 uur in BBS Nieuw Zuid. 
Het is nieuw, dus u kunt de eerste les GRATIS kennisma-
ken.  
 
Dans mee! 
Bent u alleen? Geen probleem. U leert de basis van Salsa, 
Merengue en Bachata zonder partner. De danslessen zijn 
voor iedereen vanaf 40 jaar en ouder. 
 
Dag en tijd: Iedere maandagavond van 20.00 – 21.00 uur. 
Plaats:  Buurthuis Zuiderster, Potgieterhof 19,  
  ’s-Hertogenbosch. Vanaf maart in het Nieu- 
  we schoolgebouw BBS Nieuw Zuid.                               
Wat:  Samen bewegen op de warme klanken van 
  Salsa, Merengue en Bachata.                             
Kosten: €1,50 per keer. Eerste les gratis. 
 
Graag even aanmelden  
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem 
dan contact op met Romeo Wong. 
Mobiel: 06 13 77 28 00 
Email: rkwong@home.nl 

 
gangers veilig van de openbare weg gebruik kunnen blijven 
maken. De omgeving wordt goed in de gaten gehouden 
voor eventueel problemen bij de vestingmuur, omliggende 
bebouwing en nieuwbouw om direct aan te pakken. Als in 
april 2013 de tennis over is naar het park start de bouw van 
de parkeergarage. Tijdens de bouw zal er een mogelijkheid 
komen voor omwonenden en andere betrokkenen om te 
kunnen communiceren met Heijmans wanneer er vragen 
zijn. 
 
Op 19 nov. zijn Ingeborg Fick en Corry Schouten naar de 
gemeente geweest voor uitleg hoe de omgeving van het 
tennispark er uit gaat zien wat betreft de nieuwe aanplant. 
Rondom het tenniscomplex ligt een systeem van muren en 
dubbelen hagen. De binnenhaag wordt 4 meter hoog en be-
staat uit een beukenhaag. De buitenhaag wordt 3 meter 
hoog en is ook een beukenhaag. Het knippen wordt door de 
gemeente gedaan. In de rand van het Zuiderpark worden 
ook bomen bij geplant. 
 
Op 1 dec. waren Ingeborg Fick en Corry Schouten aanwe-
zig bij de presentatie van Heijmans en de gemeente (bij in 
de Roos) om vrijwilligers te werven voor de kinderboerde-
rij. Op 1 juli wordt er beslist of er een kinderboerderij of 
een dierenweide  komt in het Zuiderpark. Belangrijk is dan 
het aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Inmid-
dels zijn er bij de wijkraad 7 aanmeldingen. Ook zijn er al 
leuke ideeën gekomen voor b.v. een speelplek bij de kin-
derboerderij. Als er mensen zijn die zich nog op willen ge-
ven als vrijwilliger dat kan natuurlijk meteen na de verga-
dering. 
 
Commissie stedenbouw: 
Donderdag 13 december heeft de commissie stedenbouw 
weer een bijeenkomst met de gemeente over de Zuiderpas-
sage. Gemeente zou nog enkele VVE-zaken moeten be-
spreken. 
 
Commissie verkeer: 
Voorbereidingen voor de Veilig Verkeersweek Zuid 2013 
zijn weer in volle gang. Verkeersweek zal worden gehou-
den in week 17 van maandag 22 t/m vrijdag 26 april. Prak-
tijkexamen zal plaats vinden op woensdag 24 april 09.00 
uur. Eindmanifestatie zal plaats vinden bij In de Roos op 
donderdag 25 april van 09.00 tot 12.00 uur. 
 
Commissie communicatie:  
Volgende Nieuwsbrief komt 2 maart 2013 uit. 
 
9. Rondvraag 
 
Mensen met een rollator hebben moeite met de midden-
berm in de Jacob van Maerlantstraat. Kan daar iets aan ge-
daan worden? Dit onderwerp is al eerder besproken met het 
gehandicaptenplatform. Deze vond de middenberm niet be-
zwaarlijk. 
 
Een tip van een wijkbewoner. Het gehandicapte platform 
geeft gele flyers uit die je kunt gebruiken om automobilis-
ten attent te maken op het feit dat hun auto zonder een 
zichtbare ontheffing staat geparkeerd op een parkeerplaats 
voor mensen met een handicap. Als je gesnapt wordt door 
de politie kost de bekeuring € 340,--. 
 
Aan het eind van de Hadewychstraat zijn twee bomen om-

KIJK VOOR NOG MEER NIEUWS EN FOTO’S 
OP WWW.WIJKRAADZUID.NL 


