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Denk mee en doe mee over de toekomst van uw wijk

maart 2014

Wat vindt u belangrijk in uw wijk? Vindt u het belangrijk dat er veel activiteiten
georganiseerd worden en dat de wijk er schoon en netjes uit ziet? Vindt u het belangrijk dat bewoners elkaar helpen in de vorm van burenhulp? Kortom, in wat
voor wijk zou u willen wonen? Dinsdag 11 maart willen we met u, in de openbare
wijkraadvergadering, van gedachten wisselen over thema’s die u belangrijk vindt
voor de wijk. Waar is meer aandacht voor nodig en wat kunnen bewoners zelf betekenen. In een interactieve sessie bepalen we de thema’s en aandachtspunten en
gaan we met elkaar bespreken wat de rol en inzet van bewoners kan zijn. Denk mee en doe mee! Wij hopen u op 11
maart om 20.00 uur te verwelkomen bij “In de Roos”.

Wijkwerkers
Vier wijkwerkers t.w. Gabor Martens, Bouchra Aatif, Farna Kadmiri en Mirjam Donker stellen zich voor in de
openbare wijkraadvergadering van 11 maart. Wat gaan zij
doen in de verschillende buurten in Zuid.

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. enz.
Ook het WMO-loket is ondergebracht in de Wijkpleinen.
Vrijwilligers hebben het eerste contact met de klanten en
geven informatie, advies en hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Het Wijkplein richt zich ook op
de actieve burger die zich inzet voor zijn omgeving. Daarvoor is onder meer Platform073 in het leven geroepen; bewoners bieden hun ‘talent’ aan en kunnen in ruil beroep
doen op het talent van iemand anders. Zo kun je bijvoorbeeld je tuin laten schoffelen en in ruil daarvoor je talent
voor voorlezen aanbieden of een taart bakken. Het Wijkplein brengt op die manier vraag en aanbod uit de wijk bij
elkaar. Adres: Wijkplein Nieuw Zuid, Jac.van Looystraat
5, 5216 SB ’s-Hertogenbosch T. 073 822 52 85
Mirjam Donker, wijkpleinconsulente en werkzaam op het
Wijkplein Nieuw Zuid, geeft 11 maart kort uitleg over het
Wijkplein en voor wie het bedoeld is.

Agenda openbare wijkraadvergadering
Kijk voor de agendapunten en meer informatie op onze
website www.wijkraadzuid.nl

DINSDAG 11 maart 2014
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

Postbus 5036
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
Website
: www.wijkraadzuid.nl
E-mail
: info@wijkraadzuid.nl
Telefoon
: 073-6132310
www.twitter.com/wijkraadzuid
www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid
Verschijnt 4 keer per jaar

Nieuwe speeltoestellen in het Zuiderpark
Op 16 oktober 2013 is gestart met de aanpak van het activiteitenpark. De voetpaden zijn opnieuw aangebracht in asfalt, speeltoestellen zijn langs de Coornhertstraat geplaatst
en het terrein is afgewerkt. Het plaatsen van de bomen zal
in de winterperiode gebeuren. Het terrein aan de Jacob van
Maerlantstraat zal begin dit jaar worden aangepakt als het
ontwerp definitief is.
Alle speeltoestellen zijn door onze wijkmanager MarieLouise Claessens uitgeprobeerd en goedgekeurd.

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

Seniorenmiddag bij “In de Roos”
Woensdag 5 maart. Jan Poort spreekt over sprekende beelden die langs de openbare weg staan. Met de presentatie wil
Jan Poort de aanwezigen kennis laten maken met beelden
uit diverse plaatsen in Nederland. Wat ‘zegt’ zo’n beeld
ons. De achtergrond of de historie kan heel verassend zijn.
De presentatie begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30
uur. De entree is € 4,50 p.p. Dit is inclusief 1 x koffie of
thee in de pauze.
Woensdag 2 april. Hannie en Gerrit Lodder hebben een
aantal vakanties in Noorwegen doorgebracht. Vandaag
neemt Gerrit u mee op reis door Zuid Noorwegen. Grofweg
van Oslo naar Trondheim. De steden Oslo, Bergen, TrondHeim en Alesund worden bezocht. En onderweg genieten
van de prachtige natuur. Foto’s en video zijn te zien op een
groot scherm van 2 x 3 meter. De presentatie begint om
14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De entree is € 4,50 p.p.
Dit is inclusief 1 x koffie of thee in de pauze.

Aanleveren oud papier
Als we het papier goed aanbieden voorkomt het veel zwerfvuil in de wijk. Voor meer foto’s kijk op facebook.

Verslag Openbare Wijkraadvergadering
10-12-2013
Aanwezige wijkraadsleden : Gerard Schouten, Maartje
Waarts, Jacques van Dijk,
Corry Schouten, Trude Baert
en Frans Baert.
Afwezige wijkraadsleden : Jan Simons (mb) en Ingeborg
Fick (mb)
Gast(en)
-

Wijkmanager

: Bernise Cornelissen Beleids
medewerker afd. Welzijn, ge
meente ’s-Hertogenbosch en
Guus Bannenberg, Bestuurder Van Neynselgroep
: Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte : Henk Verschuur
Politie Brabant-Noord

: Jan van ‘t Erve

Stadstoezicht

: Henk Lambooij (afwezig met
bericht)

Politieke partijen

: -

Bezoekers

: 34

Brabants Dagblad

: -

1. Opening
Om 20.05 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.
De vergadering begint met het wisselen van de agendapunten.
los papier

papier goed vast gebonden

Buurtevenement
Het buurtevenement in oktober 2013 was een groot succes.
Een gezellig samenzijn tussen jong en oud. Voor alle buurtbewoners en voor herhaling vatbaar. Daarom komt er weer
een buurtevenement aan. Op zaterdag 12 april, tussen 14.00
en 17.00 uur. De locatie is wederom bij “In de Roos”. Er
zal weer geknutseld kunnen worden. Iets voor Pasen? Voor
het voorjaar? Ook zullen er weer hapjes zijn. Zelf versieren
of om gewoon van te genieten. Natuurlijk met muziek voor
een gezellige sfeer. Wij hopen op een grote opkomst.

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 11 maart 2014
dinsdag 10 juni 2014
dinsdag 9 september 2014
dinsdag 9 december 2014
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos”
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

2. De laatste stand van zaken over de veranderingen in de AWBZ/WMO
Gast is mevrouw Bernise Cornelissen Beleidsmedewerker
afdeling Welzijn, gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij is lid van
het projectteam welke zich bezig houdt met het uitrollen van
de wijkteams.
Mevrouw Cornelissen laat aan de hand van een presentatie
de huidige en nieuwe taken van de gemeente zien. Veel taken welke nu vallen binnen de AWBZ gaan nu vallen onder
WMO en dus onder de gemeente. Het is nog even wachten
op de definitieve plannen van het rijk, maar er ligt al een
plan klaar met daarin de belangrijkste punten voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit plan zal in januari aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Alle wijzigingen zoals,
uitgelegd in de presentatie moeten per 1 januari 2015 zijn
doorgevoerd.

3. Nieuw eigentijds verzorgingshuis Zuiderschans
Gast is de heer Guus Bannenberg, bestuurder van Neynselgroep. De Van Neynselgroep is bezig met het ontwerpen van
een nieuw zorgcentrum en het opstellen van een business
case hiervoor. Alle besproken plannen zijn nu nog niet definitief.

De heer Bannenberg geeft aan dat de reden voor nieuwbouw
tweeledig is. Allereerst voldoen de faciliteiten niet meer. Ze
zijn niet meer van deze tijd. Daarnaast heeft de brandweer
aangegeven dat er wijzigingen moeten plaatsvinden om de
veiligheid van bewoners te kunnen garanderen.
Het nieuwe huis zal gaan beschikken over 30 plaatsen voor
kleinschalig wonen, 12 woningen van 45 m² en 60 woningen
van 62 m².
De woningen zijn huurwoningen en beschikbaar voor bewoners met een zorgindicatie. Daarnaast gaat Zuiderschans een
wijkfunctie vervullen voor wat betreft zorg aan huis. Het
plan is om dit samen met Vivent te gaan verzorgen. De cliëntenraad is betrokken bij het ontwerp en de Business case.
Planning voor de komende jaren ziet er nu als volgt uit:
- Business Case schrijven (definitief) - > Heden
- Wanneer bank positief over Business Case, dan moet in
maart de Raad van Bestuur akkoord geven
- Bouw voorbereiden - > tot eind 2015, dan sluit ook het
huidige pand
- Bouw
- 2017 moet de bouw gereed zijn.

Er is een vraag binnen gekomen over het aanleggen van een
speeltuintje. Voorzitter bespreekt dit met Marie-Louise
Claessens.
Er is een melding binnen gekomen over de mogelijkheid tot
aanpassen van stoepranden voor rolstoelgebruikers. Henk
Verschuur gaat dit bekijken.
De wijkraad is aanwezig geweest bij het Leefbaarheidsoverleg en er is gesproken over “Zichtbare Overlast” In de besloten vergadering is er door Gabor Martens van Divers uitleg
gegeven over dit onderwerp. Op 11 maart komt Gabor Martens tijdens de openbare vergadering uitleg geven. Wij hopen op uw aanwezigheid om zo de problemen van wijk Zuid
in kaart te brengen en hier mee aan de slag te kunnen gaan!
De verkeersweek is van 21 tot en met 25 april. Op 23 april is
het praktijkexamen en op 24 april is de eindmanifestatie.

8. Kennismaken en samenwerkingsverbanden
aanhalen

4. Vaststellen notulen 10-09-2013

Dit punt is vervallen door afmelding van Bouchra Aatif
Afendi, ouderadviseur in Zuid.

De notulen wordt ongewijzigd goedgekeurd.

9. Commissies

5. Ingekomen stukken en verzonden post

Commissie milieu en groen:

Ingekomen post:
-Notulen bijeenkomst Stichting Bewonersgroep Nieuw Zuid
-Magazine Werkplaats van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Deze editie gaat over de veranderende rollen van burgers, overheid en bedrijfsleven.
-Trendstudie 2013 van Gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierin
worden trends en ontwikkelingen geschetst, waarbij vele opgaven en kansen zich aandienen, die de komende jaren prominent zullen zijn bij de ontwikkeling van onze stad en regio.

Bladeren zijn weer van de bomen en opgeruimd!
Vanuit Zuiderpark-Stadswalzone: De kapotte vliegtuigjes in
het Zuiderpark zullen worden gerepareerd.
Scouting krijgt meer ruimte.
Het Henri Bakkermonument gaat naar de Pettelaarse Schans.
17 december start Heijmans met onder water beton storten
op het oude Vonk en Vlam terrein. 50 uur lang aanvoer beton d.w.z. 500 vrachtwagens.

Verzonden post:
Nvt

Zuiderpassage: ALDI is definitief van de baan. Voorstel van
de Wijkraad dat de gemeente met Cello gaat praten. Gemeente gaat dit gesprek niet aan, ondanks een eerdere toezegging om het gesprek wel aan te gaan. De Wijkraad heeft
aangegeven geen acties te ondernemen in dezen i.v.m. inspanningen gedaan in het verleden welke geen doorgang
vonden bij de gemeente.

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

7. Mededelingen van het bestuur
Het aantal aangemelde BIN-leden staat op 289 leden. Voor
meer informatie en/of aanmelden: www.BINDB.nl
Informatie over de wijk aan de bewoners van de wijk. BIN
is plaatselijk, SMS Alert is landelijk vanuit de meldkamer
van de politie. Bij een vermoeden van een “Heterdaadje” bel
112.

Commissie communicatie:

10. Rondvraag
Bewoner vraagt wat er met het oude pand van Blokker gaat
gebeuren? Is nog niet bekend.
Nog steeds maken diverse bewoners zich zorgen over de
nieuwe situatie rondom de verkeerslichten en de fietspaden
op de Pettelaarseweg. De situatie lijkt er niet veiliger op geworden te zijn. Het blijft een aandachtspunt van de Wijkraad, maar er staan op dit moment geen acties gepland.
Wat zijn de rode doosjes in het gras, welke door de wijk verspreid staan? Dit is om het grondwater te controleren/ peildozen.
Zijn er plannen om glasvezel aan te sluiten? Dit is geen wijk
breed besluit.

Er wordt gewezen op een gevaarlijk punt in de wijk: De
Erasmusstraat en de Vondelstraat. Mensen rijden hier erg
gevaarlijk en er worden met regelmaat fietsers over het
hoofd gezien. Dit wordt door diverse mensen beaamd.
Henk Verschuur gaat hier met de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer naar kijken.

Belangrijke telefoonnummers en adressen:
In noodgevallen:
Politie, Brandweer of GGD 112

11. Sluiting 22.05 uur

Politie ‘s-Hertogenbosch:
Vogelstraat 41
5212 VL ‘s-Hertogenbosch
Centraal nummer 0900-8844

Bij het verlaten van de zaal, ligt er voor iedereen een kalender klaar met mooie foto’s van Zuid.
Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn
of haar inbreng, en hoopt u allen weer te zien op de volgende vergadering op dinsdag 11 maart 2014.

Wijkagent voor Zuid:
Jan van ‘t Erve
0900-8844

Veilig Verkeersweek 2014

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

De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Beheer Openbare
Ruimte voor de achttiende keer een Veilig Verkeersweek in
Zuid. De Veilig Verkeersweek Zuid zal dit jaar gehouden
worden van maandag 21 t/m vrijdag 25 april. Wijkraad
Zuid zal wederom aan de deelnemende basisscholen, Het
Bosschebroek Zuid en De Vlindertuin, op woensdag 9 april
de fietskeuringen verzorgen. Op woensdag 23 april zal de
opgedane kennis, voor wat betreft het praktijkgedeelte,
worden getoetst. Ter afsluiting is er op donderdagmorgen
24 april van 09.30 tot 12.00 uur een slotmanifestatie bij “In
de Roos” waar de examenkandidaatjes aan een verkeersquiz deelnemen. De diploma’s worden uitgereikt door wethouder van Olden. In de Verkeersweek zullen verschillende
verkeerscontroles worden uitgevoerd.

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

Lente – excursie 14 april 14.00 uur
Hopelijk precies op tijd om de Voorjaarsbloeiers te bekijken. We mogen aannemen dat Bosanemoon, Boshyacint,
Speenkruid, Lelietje-van-dalen, Daslook en Hondsdraf in
bloei staan. Hopelijk zijn de Sneeuwklokjes dan nog niet
uitgebloeid. Omdat de bomen nog enigszins kaal zijn, zijn
de vogels goed zichtbaar, neem dus een kijker mee. Warme
kleding en stevige schoenen aanbevolen.
Tevens demonstratie van vogel en flora app. Voor op uw
iPhone of Android. U hoeft zich niet aan te melden, maar
komt u met een groep dan van tevoren contact opnemen,
zodat wij voor meerdere gidsen kunnen zorgen. Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans
Lyceum, daar de brug over en links aanhouden. Voor meer
informatie over het Heempark of een afspraak voor een
rondleiding op een ander tijdstip: B. van Bennekom, 0736149520 of HEEMPARKDENBOSCH@GMAIL.COM

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

