
Leerlingen van groep 7 van De Vlindertuin: Sufijan Ab-
bas, Shanaya Gill, Silvanno Huizer Gros, Sanne Kuipers, 
Salma Mouhoul, Dieuci Zawali en Samia Yachia. 
 
Verkeersdiploma uitreiking 24 april  
 
Donderdagochtend rond 9.45 uur kwamen de eerste ouders, 
opa’s en oma’s in de Roos binnenwandelen om de uitrei-
king van het verkeersdiploma en de strijd om de verkeers-
bokaal van de verkeersquiz van de kinderen uit groep 7 van 
de basisscholen “het Bossche Broek” en de Vlindertuin 
mee te maken. Aan hen werd eerder gevraagd wie achter 
de jurytafel plaats wilde nemen om de antwoorden van de 
quiz te controleren. Om 10 uur, als eerste waren de kinde-
ren van de Vlindertuin present en daarna van het Bossche 
Broek. Alle tafels stonden al gereed  en de wijkraad deelde 
aan 45 kinderen bonnetjes uit om in de pauze een flesje 
frisdrank te halen. Ook werden pennen en vragenlijsten 
voor de quiz uitgedeeld en snel schreven de de kinderen 
hierop hun naam. Lees door op de volgende bladzijde. 
 
Openbare Wijkraadvergadering 10 juni 
 
In de vergadering zal het onderwerp VEILIGHEID aan de 
orde komen. Er zal speciaal op inbraakpreventie, veiligheid 
op straat en in het winkelcentrum (voorkomen van pinfrau-
de en babbeltruc) en valpreventie worden ingegaan. 
 
Dit alles naar aanleiding van meldingen en aangiftes bij de 
politie, die betrekking hebben op onveiligheid. De voor-
lichting is tot stand gekomen in samenwerking met politie, 
Divers en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
Gast is Rene Schors. 
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Veilig Verkeersweek Zuid 2014 
 
Door parkeertoezicht zijn er vanaf 21 april t/m 24 april een twintigtal verbalen ge-
maakt t.z. foutief parkeren. Door stagiaires van het KW 1 college is er een folder-
actie geweest in de buurt van het Sweelinckplein voor “ buit erin buit eruit.” Op 
donderdag 24 april is er door afdeling Handhaving i.s.m. samen voor veilig een 
verkeersactie geweest aan het Homeruspad. Doel hiervan was: het scannen van 
fietsen (afkomstig van diefstal) in totaal een 30 fietsen aan de controle onderwor-
pen. Geen hits. Door Handhaving werd er gecontroleerd op het oneigenlijk gebruik 
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van het fiets/voetpad door bromfietsers.  Er werden een 
zestal snorfietsers gecontroleerd. Geen verbalen. Een keer 
werd er repressief opgetreden tegen de bestuurder van een 
motor die het fietspad gebruikte. 
 
De geslaagde leerlingen  
 
Alle leerlingen van De Vlindertuin en de Bossche Broek 
school zijn geslaagd voor het verkeersdiploma. 

 
Leerlingen van groep 7a van De Bossche Broek school:  
Isabelle Bennebroek, Iris van Doorn, Benthe van den Dun-
gen, Berfin Erdogan, Merit Gaspar, Ryu van Gurp, Freek 
Jansen, Tugce Kaya, Misty Koolen, Ferenc Netscher, Ties 
Nieuwe Weme, Fabio van den Oetelaar, Siegert van Olden, 
Chloé Otten, Jan van der Plas, Margit-Marees Revesz, Giv 
Tabrizi, Gabija van Tooren, Tess Vekemans, Temis Ven-
rooij, Jackie van der Waarden, Macy Willems, Imad 
Zouhir. 
Leerlingen van groep 7b van De Bossche Broek school:  
Jamie van Coolwijk, Stijn Croes, Ritsaert Eberson, Alexan-
der Gijsbers, Bente van Grinsven, Joost van Mierlo, Sterre 
Mimpen, Nigel van der Pennen, Gijs Reuser, Anouk  
Schoonens, Claire Schoonens, Carmen Tabaksblat, Jasper 
The, Lieke van Thiel, Evelien van der Voort 



 
Wethouder Van Olden is ruim op tijd. 
10.10 uur. Corry Schouten opent deze morgen en wenst de 
kinderen veel strekte met de quiz. 
De indeling van de ochtend ziet er als volgt uit. 
Quiz: 
 1. 10 vragen voor de Vlindertuin daarna 10 voor de Bos-
sche Broek leerlingen. 
 2. wederom beiden 10 vragen. 
 3. pauze, met een drankje, juryleden kijken antwoorden na 
 4. de 3 beste van elke school gaan naar de finale. Ze heb-
ben het allemaal goed gedaan. Dit jaar heeft de Bossche 
Broek school de meeste punten gehaald. Beide scholen heb-
ben een verkeersweekbokaal in ontvangst mogen nemen,  
5. Als afsluiting van deze ochtend werden door wethouder 
Van Olden de diploma’s uitgereikt. Hij maakte duidelijk 
dat deze week wij er weer op attent zijn gemaakt dat de ver-
keersregels niet alleen voor de kinderen, maar zeer zeker 
ook voor ouders, opa’s en oma’s belangrijk zijn en het 
handhaven de verkeersveiligheid verhoogt. 
Fotograaf Gerard Monte heeft deze ochtend veel mooie  
foto’s gemaakt. 
 
Bedankt 
 
Stichting Wijkraad Zuid bedankt iedereen die zich heeft 
ingezet om van de Veilig Verkeersweek Zuid 2014 een 
grandioos succes te maken. Voor foto’s van de Veilig Ver-
keersweek Zuid kijk op www.wijkraadzuid.nl 
 
Zomerfeest 
 
Op 21 juni zal er een mooi evenement plaats vinden bij “In 
de Roos”. Vorig jaar oktober was een groot succes en dit 
willen wij dit jaar overtreffen. Het evenement zal om 14.00 
uur starten en gedurende de middag zullen er allerlei activi-
teiten plaats vinden. Knutselen, zingen, dansen en sporten 
voor de jeugd. Tussen 17.00 en 19.00 uur kan men een hap-
je eten en daarna zullen er allerlei optredens zijn. Talenten 
op het gebied van zang, muziek en dans zullen hun op-
wachting maken.  Om 22.00 uur zal het feest worden afge-
sloten. Het exacte programma is nog niet helemaal bekend, 
maar een feest zal het worden. Wij hopen U allen te mogen 
begroeten. Tot ziens op 21 juni. Het feestcomité.  
 
Natuurtuin aangelegd bij de BBS Nieuw Zuid 
 
Bij de Brede Bossche School Nieuw Zuid is een natuurleer-
tuin aangelegd samen met kinderen en wijkbewoners. 
Er zijn kleine perkjes om groente te kweken en plekjes in-
gericht voor vlinderbloemen en kruiden. Er is een insecten-
hotel geplaatst, om zo te stimuleren dat vlinders, bijtjes en 
andere klein vliegend spul zich hier thuis gaat voelen. Er is 

 
een hekwerk omheen geplaatst zodat de schapen niet in de 
natuurtuin kunnen komen. BS De Vlindertuin betrekt de na-
tuurleertuin bij het lesprogramma van de kinderen, zodat zij 
buiten aan de slag gaan door groente te kweken met groep 3, 
4, 7 en 8. Als je er gaat kijken dan graag het hek weer slui-
ten als je weg gaat. 
We willen regelmatig in de natuurleertuin aan de slag om al-
les goed bij te houden. Daarom wordt er regelmatig in de na-
tuurtuin gewerkt. Als je interesse hebt om mee te doen kun 
je je aanmelden door een mail te sturen naar: 
e.vermaat@rijkenvermaat.nl  of te bellen naar 06-12613250. 
 
Herinrichting pleintjes Guido Gezellelaan, 
 
In de Gestelse Buurt is een enquête gehouden over de plein-
tjes bij de flats aan de Guido Gezellelaan. De pleintjes wor-
den heringericht. Bewoners hebben hun mening gegeven 
over de invulling van de pleintjes. Op basis van de antwoor-
den uit de enquête van bewoners is een eerste schets ge-
maakt; deze is besproken op de eerste bewonersavond. Op 
22 april 2014 is de tweede bewonersavond geweest waarin 
de opmerkingen van de bewoners zijn verwerkt tot een defi-
nitief plan. Er komt een aantal nieuwe speelelementen en er 
komt meer groen. Ook komen er een aantal verkeersrem-
mende maatregelen. Het definitieve herinrichtingsplan moet 
nog verder technisch uitgewerkt worden voordat de aanleg 
kan starten. Bij de definitieve start worden direct omwonen-
den door middel van een bewonersbrief geïnformeerd. 
 
ARCADIS-terrein 
 
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is het voormalige Arcadis-
gebouw gesloopt. Nieuwe bebouwing van het terrein laat 
nog zeker 1,5 jaar op zich wachten. Het terrein is inmiddels 
ingezaaid met een zgn. bijenmengsel, div. soorten veldbloe-
men waar bijen en andere insecten zich aan te goed kunnen 
doen. Tot  het moment dat er gestart wordt met bebouwen 
kan het terrein op initiatief en met behulp van Zayaz  en een 
groep wijkbewoners, gebruikt worden voor allerlei kleine  
aktiviteiten.  
Een tweetal aktiviteiten heeft al wat structuur gekregen. Al-
lereerst zal er op 21 juni in het kader van “10 jaar IN DE 
ROOS” voor iedereen een wijkfeest worden gegeven voor 
jong en oud waar van alles te doen zal zijn. Voorts willen 
we op woensdag 20 en donderdag 21 augustus (laatste week 
zomervakantie) en mini “kindervakantiebouwdorp” organi-
seren. Dit zal zijn voor kinderen t/m 12 jaar en duurt van 
10.00 tot 16.00 uur. Omdat we natuurlijk rekening moeten 
houden met de allerkleinsten onder ons verzoeken wij U bij 
inschrijving ook de leeftijd van de kinderen te vermelden 
zodat we het een en ander beter kunnen structureren.  
De kosten zijn € 1,50 per kind. Wij zouden het natuurlijk 
heel fijn vinden als ouders en/of opa’s  en oma’s  de kinde-
ren en ons zouden willen helpen met bijv. zagen, uitdelen 
materiaal enz. Inschrijving gelieve te doen voor 4 juli a.s.  
Wat we graag willen weten is : naam, adres en leeftijd van 
de kinderen en naam van de hulpouders en/of hulp opa’s en 
oma’s. Nadere informatie ontvangt U te zijner tijd. U kunt 
de briefjes inleven bij: Nel Kluijtmans, van der Nootstraat 
25. Rob van de Ven, Brugmanstraat 11. De kiosk van Zayaz 
op de kop van de Zuiderpassage (nr. 494) aan de Zuider-
parkweg en bij Bouchra Aatif Afendi van Divers (in haar 
postvak) op het wijkplein in de Brede Bossche School in 
Zuid. Heeft u zelf ideeën voor activiteiten dan horen wij dat 
graag. 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

 
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. 



 
Reactie: Dit ligt niet in handen van Henk. Dit loopt wel. 
 
4. Is het mogelijk om stoepranden op kruisingen rondom de 
Pettelaarseweg aan te passen voor rolstoelgebruikers?  
Reactie: Er zijn reeds 25 verlagingen aangebracht. 
 
5. Erasmusstraat en de Vondelstraat zijn gevaarlijke punten 
in de wijk. Fietsers worden door automobilisten over het 
hoofd gezien.  
Reactie: Er komt een formele reactie van Marie-Louise 
Claessens. 
 
4. Mededelingen van het bestuur 
 
De heer Jan Simons is in verband met gezondheidsklachten 
vanaf heden gestopt bij de Wijkraad. Wij bedanken Jan voor 
zijn inzet. 
 
Het buurtevenement, georganiseerd door o.a. Cello en “In 
de Roos” wordt verplaatst van 12 april naar 21 juni 2014. 
Verdere informatie volgt. 
 
13 april wordt er een rondleiding verzorgd in het Heem-
park. 
 
24 maart is er een Open Avond op de BBS. Diverse orga-
nisaties waaronder de Wijkraad zullen hier aanwezig zijn 
om informatie te verstrekken. 
 
Er komt een Jeu de Boules baan in het Zuiderpark. 
 
Er is een vraag binnengekomen, hoe de klimstangen in het 
Zuiderpark te gebruiken: Naar boven klimmen, op de groe-
ne knop drukken en dan met toeters en bellen naar bene-
den. Er komt een beschrijving bij te hangen. (zie ook de 
website) 
 
Zuiderpassage: Er zijn 4 supermarkten aangeschreven door 
de Wijkraad. 4 verschillende reactie gekregen. Deze lopen 
uiteen tussen “geen interesse” en “er is een haalbaarheids-
onderzoek gestart”. Zodra er meer duidelijk is, zal dit ge-
communiceerd worden. 
 
Vraag van een bezoeker: Wordt de Vereniging van Eigena-
ren hierin betrokken? Reactie van de voorzitter: Nu nog 
niet. Eventueel na positieve reactie van een van de super-
markten. 
 
Vraag van een bezoeker: Is het mogelijk dat het bestem-
mingsplan wordt aangepast? Reactie van de voorzitter: Dit 
is zeker een van de mogelijkheden. 
 
5. Divers in de buurt  
 
Gasten zijn; Bouchra Aatif Afendi, Mirjam Donker, Mar-
griet du Maine en Gabor Martens. (Collega Farna El Kadmi-
ri is afwezig.) 

 
Verslag Openbare Wijkraadvergadering        
11-03-2014 
 
Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten, Maartje 
     Waarts,  Corry Schouten,                                                
      Trude Baert en Frans Baert.   
 
Afwezige wijkraadsleden :  Jacques van  Dijk en      
     Ingeborg Fick (mb) 
   
Gast(en)   :  Bouchra Aatif Afendi, Mir-
      jam Donker, Margriet du 
      Maine en Gabor Martens 
      (allen van Divers) 
 
Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 
 
Beheer Openbare Ruimte   :   Henk Verschuur  
 
Politie Brabant-Noord   :   Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht                        :   Henk Lambooij (afwezig 
     met bericht) 
 
Politieke partijen                 :   - 
 
Bezoekers     :  51 

 
Brabants Dagblad    :  Paul Roovers 
 
1. Opening 
 
Om 20.05 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-
gadering. 
   
2. Vaststellen Notulen 
 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-
dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-
raadvergaderingen  

 
1. Er is een vraag binnengekomen over het planten van de 
bomen welke gekapt zijn op  het Vonk en Vlam terrein: 
Kunnen er in de Liviusstraat bij de school een aantal bomen 
worden geplant?  
Reactie: Er wordt gekeken of deze bomen nog kunnen wor-
den gebruikt bij het afwerken van de Stadswalzone. Zo niet, 
dan wordt er naar andere locaties gekeken.          
 
2. Het honden uitlaatveld aan de Guido Gezellelaan is afge-
keurd. De ingang/het hek is te hoog, honden kunnen hier on-
der 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.     
Reactie: Honden uitlaatveld is helemaal goedgekeurd. Er is 
zelfs een bedankbrief binnengekomen. 
 
3. 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.  
   

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal of 
vernielde speeltoestellen? Last van vuurwerk, of groen 
dat nodig aan onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
meldpunt ‘Schoon, Heel en Veilig’ (073) 6155555 voor 
zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u mee aan een 
schone stad! 



 
Statiegeld op kleine flesjes. Supportervanschoon.nl 
 
Meer activiteiten voor de jeugd 
Wij willen veel overnemen, maar door het opzetten van 
een jongerenraad zijn de jongeren zelf verantwoordelijk 
voor: initiatieven, organiseren, behoefte peilen, uitbreiden 
netwerk. Uiteraard met ondersteuning van professionals/ 
ouders/vrijwilligers. Kleinschalige activiteiten opzetten 
door vrijwilligers/ouders. Benutten van de al aanwezige 
clubs/faciliteiten/sportvelden e.d. Platform073.nl voor 
hulp. Ouders/opa’s/oma’s moeten de jongeren stimuleren 
om activiteiten te ondernemen door ze te laten zien wat er 
binnen Zuid mogelijk is (Zuiderpark/Bossche Broek) Or-
ganiseren sporttoernooien tussen wijken. Thema gerichte 
activiteiten. 

 
Jeu de boules banen intensiever benutten 
Kenbaar maken waar de banen zijn. Gebruik landelijke ac-
ties (Burendag) om samen te komen bij de banen. Plaatsen 
van bankjes/ prullenbakken en licht om het aantrekkelijker 
te maken. Competitie tussen straten/ appartementencom-
plexen e.d. Winnaars ontvangen een wisselbeker. Onder-
houd door vrijwilligers. Openingstoernooi als de banen in 
het Zuiderpark opengaan. Demonstratie van de Jeu de 
Boules vereniging. Bekendheid d.m.v.: Wijkplein, website, 
Twitter, Facebook (evt. eigen facebookpagina voor de ba-
nen waar mensen met elkaar af kunnen spreken) flyeren. 

7. Rondvraag  
 
1. Een bewoonster meldt dat de drempel vanaf de Zuider-
parkweg naar de Beethovenlaan nog steeds erg hoog is en 
veel lawaai geeft. Henk Verschuur geeft aan dat hier 2 
maal aan gewerkt is. Riolering is bekeken en er zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd (dit i.v.m. wateroverlast in 
het verleden.) De tweede keer is de drempel afgevlakt. 
Volgens Henk zijn er hierna geen klachten meer binnen 
gekomen. Nieuwe klachten graag melden. 
2. In de speeltuin aan de Homeruslaan staat geen prullen-
bak. Graag een prullenbak plaatsen i.v.m. zwerfvuil. 
3. Het folderrek bij “In de Roos” staat erg vol: Wordt van-
avond nog opgeschoond.  
4. Op 13 en 14 juni zijn er rondleidingen in het Heempark.  
5. Op 11 oktober 2014 staat een schoonmaakdag gepland 
in Nieuw Zuid. Graag een stukje aanleveren voor de web-
site. 
6. De kruising Guido Gezellelaan–Hildebrandstraat–Da- 
Costastraat wordt opgemerkt als zijnde gevaarlijk. Henk 
Verschuur gaat hier een kijkje nemen. 
7. Zijn er zaken aangaande bewonersbelang/ eenzaamheid/ 
sociale problematiek, mogen deze gemeld worden bij Bou-
chra Aatif Afendi van Divers.  
 
8. Sluiting uiterlijk 22.15 uur  
 
Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn 
of haar inbreng en hoopt U allen weer te zien op de vol-
gende vergadering, dinsdag 10 juni 2014. 
 

 
Ze zijn allen werkzaam bij Divers en vertellen over de ver-
anderingen van hun takenpakket sinds 1 januari jl. Loop 
vooral binnen bij het Wijkplein Nieuw Zuid in de BBS. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 073-
8225285 of wijkplein.nieuwzuid@divers.nl  
 
6. Denk mee en doe mee over de toekomst van 
uw wijk  
 
In een interactieve sessie bepalen we de thema’s en aan-
dachtspunten en gaan we met  elkaar bespreken wat de rol 
en inzet van bewoners kan zijn. 
 
Stap 1: Selecteren van de voor de wijk belangrijke thema’s. 
- Op een grote tafel lagen kaartjes met thema’s verspreidt. 
- Aanwezigen konden kaartjes aanvullen met thema’s die 
nog niet op tafel lagen. 
- Aan de hand van de Gibson- methode werden de belang-
rijkste thema’s geselecteerd. 
- Er bleven 5 thema’s over. Hier zijn we vanavond mee aan 
de slag gegaan.  
 
Loslopende honden, hard rijden in de wijk, zwerfafval, 
meer activiteiten voor de jeugd en Jeu de Boules banen  
intensiever benutten. 
 
Stap 2: Werk café 
- Per thema werd een werkgroep gevormd met aanwezige 
bewoners. De bewoners zijn  gaan brainstormen over wat je 
zelf zou kunnen doen rond dit onderwerp. Alle ideeën en 
suggesties zijn genoteerd. 
- Na acht minuten draaiden alle werkgroepen door. Uitein-
delijk heeft iedere bewoner kunnen brainstormen over de 
geselecteerde thema’s. 
 
Stap 3: Presentatie van de besproken thema’s door ge-
spreksleiders. 
 
Loslopende honden 
Wat zijn je rechten en plichten, zowel voor hondenbezitter 
als voor de wijkbewoner? Moeten de hondenbezitters wor-
den opgevoed? Duidelijkheid over waar de honden mogen 
lopen en waar aanlijnen verplicht is. Maken van speciale 
looproutes. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Orga-
niseren van een “Dag voor de hond”. Opzetten van wijkge-
richte acties om toe te zien op het beleid voor wat betreft 
aanlijnen e.d. 

 
Hard rijden in de wijk 
Tijdens de Verkeersweek meer inzet van bewoners is ge-
wenst, vooral in de door bewoners zelf aangegeven pro-
bleemgebieden. Hard rijden is een gedragsprobleem wat 
kan worden veranderd door bewustwording. Zijn het voor-
al de jongeren? Snelheid op de rotondes moet naar bene-
den. Stevige controle. 

 
Zwerfafval 
Voorbeeldgedrag loont: begin met schoonhouden van je 
eigen stoep. Leer dit ook de kinderen/jongeren aan, evt. 
aangevuld met Milieuonderwijs/ stages i.s.m. de scholen. 
Spreek mensen aan op het maken van rommel: (her) opvoe-
den. Inventariseren van ontmoetingsplekken en hier meer 
afvalbakken plaatsen. Deelname aan actiedagen belonen: 
energiedrank voor opruimers! Blijf dumpplekken melden!  
 

De resultaten zoals hierboven beschreven zullen door 
enthousiaste vrijwilligers worden uitgewerkt en er zullen 
mooie plannen ontstaan om Zuid nog aantrekkelijker te 
maken. Mocht u nog een bijdrage willen leveren aan het 
uitwerken van een van bovenstaande thema’s kunt u zich 
nog aanmelden via: info@wijkraadzuid.nl 


