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Nieuw cursus- en workshopaanbod Humanitas Computerhuis
Het Humanitas Computerhuis zit ruim anderhalf jaar in BBS Nieuw Zuid. Er worden cursussen en workshops gegeven die zeker ook bedoeld zijn voor de inwoners
van Den Bosch Zuid. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Vanaf 9 september start er weer een nieuw cursus- en workshopaanbod. De volgende cursussen en
workshops worden aangeboden: beginnerscursus voor Windows 7 en Windows 8,
Word cursus voor beginners, workshop van Windows 7 naar Windows 8, cursus
Foto en de Computer en workshops voor Android tablet of iPad. Heeft u belangbelangstelling voor een van deze cursussen, kijk dan op de
website voor data en prijzen: www.computerhuis.org of
loop eens op woensdag- of vrijdagochtend binnen tijdens de
inloop: de medewerkers vertellen u graag meer over het
cursusaanbod.

Relatief veel diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen in 's-Hertogenbosch Zuid
Het is vervelend als u het meemaakt. U moet zaken regelen
met de politie, uw verzekering en eventueel uw bank.
Hoe kunt u uw auto beter beschermen tegen diefstal?
- Laat niets achter, zelfs geen plastic zakje, maar zeker geen
waardevolle spullen als jassen of laptops of een navigatiesysteem.
- Hebt u een stationcar? Dek de lege laadruimte dan niet af.
- Registreer en merk waardevolle bezittingen in uw auto.
Hiermee vergroot u de kans dat u uw bezittingen later terugkrijgt. Registreer merk, serie- en typenummer van uw
autoradio, cassettespeler, cd-speler, speakers, autotelefoon
en andere waardevolle eigendommen. Dan kunt u bij aangifte hier een goede omschrijving van geven. Noteer de
gegevens op een registratiekaart.
- Laat uw kentekenplaat bij uw garage ‘popnagelen’ (een
middel om twee stukken plaatmateriaal te verbinden). Vaak
zit uw kentekenplaat namelijk niet stevig aan uw auto vast.
Kentekens zitten vaak ‘geklikt’ in de zwarte kentekenhouders en zijn hier dus weer eenvoudig uit te klikken door
dieven of ze gaan verloren. Uw gestolen kentekenplaat kan
worden gebruikt bij allerlei andere misdrijven, zoals tanken
zonder te betalen. Het is dus belangrijk dat uw kentekenplaat stevig vastzit.
ANWB lid? U kunt uw kentekenplaten gratis laten vastzetten (kijk op www.anwb.nl)

Stichting Gedenkteken Indiëgangers ‘s-Hertogenbosch
Jaarlijkse herdenking zaterdag 30 augustus 2014.
De lustrumherdenking - 10 jaar - bij ons Gedenkteken
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Indiëgangers vindt plaats op zaterdag 30 augustus 2014 om
11.00 uur.
Het bestuur heeft er in het verleden voor gekozen onze herdenking - die losstaat van het herdenken van het einde van
de Tweede Wereldoorlog - rond september te laten plaatsvinden. Daarmee sluiten we meer aan bij de nationale
Indiëherdenking in Roermond, ter nagedachtenis van de
ruim 6.200 Nederlandse militairen die in de periode tussen
1945 en 1962 in het voormalig Nederlands-Indië of in
Nieuw-Guinea zijn omgekomen.
Over onze herdenking op 30 augustus a.s. kunnen we u
melden dat we, naast bijdragen van de voorzitter Dirk van
Zuidam en leerlingen van het Sint-Janslyceum, ditmaal de
omgekomen militair Jacobus Hubertus (roepnaam Sjaak)
van Muilekom een gezicht geven. Dit gebeurt door zijn leven, inzet en overlijden voor het vaderland kort te belichten. Ook zal het stadsbestuur een krans leggen en geeft het
ensemble van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch
acte de presence. Daarnaast is er een speciale gastlezing
door historicus Ad van Liempt.

Centraal bij onze herdenking
Tijdens onze herdenking op 30 augustus zal de gesneuvelde Bossche militair Sjaak van Muilekom centraal staan.
Sjaak was vrijwilliger: hij volgde zijn opleiding in EdeWageningen, Breda en Engeland. Hij kwam terecht bij het
12e Regiment veld- artillerie en bezat de rang van kanonnier.
Sjaak, de tweede van het gezin, was een vrolijke jongen.
Vader van Muilekom was sigarenmaker van beroep: moeder was naaister van beroep. Het gezin Van Muilekom
(negen kinderen: 6 meisjes en drie jongens) woonde in Oud
-Empel op de Dijk aan de Maas. Op de lagere school was
hij een brave jongen: in de meimaand liep hij naar de SintJan in ‘s-Hertogenbosch. Vervolgens is hij naar de ambachtsschool gegaan om daar het vak van kleermaker te
leren. Maar door de oorlogssituatie in Empel zag Sjaak hier
geen toekomst voor zichzelf in weggelegd.
Vervolg op bladzijde 2.

Openbare Wijkraadvergadering 9 september
Op 1 januari 2015 treden de Jeugdwet, de Participatiewet
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking. De
laatste stand van zaken zal in de vergadering worden gepresenteerd door Hugo ter Steege, projectleider sociale
wijkteams en projectmedewerker decentralisaties AWBZ.

Toen hij zijn moeder meedeelde dat hij naar Indië wilde
gaan, is zij kwaad geworden. Het mocht niet baten: hij ging
toch. Vader van Muilekom stond wel achter zijn beslissing.
Hij beloofde regelmatig te schrijven en daar heeft hij zich
ook aan gehouden. Hij genoot zichtbaar van het militaire
avontuur. Hij vermaakte zich prima in de “rimboe” zo
schreef hij later naar huis. Op 4 september 1948 schreef
Sjaak dat hij in het ziekenhuis lag. Aan het einde van die
maand bleek zijn situatie aanmerkelijk verslechterd: hij had
malaria en bronchitis. Op 25 september 1948 is hij aan dysenterie overleden te Semarang, Indonesië, nog geen 22 jaar
oud. In Indonesië is Sjaak met militaire eer begraven.

Toekomst Stichting
Het bestuur van de Stichting praat momenteel over de toekomst en voortgang van de Stichting. Dit gebeurt in het besef dat ons de eerste generatie meer en meer ontvalt, en
daarnaast ons doel - het herdenken - een steeds sterkere
overlap krijgt met de Nationale Dodenherdenking, waar alle
militairen herdacht worden die sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog - dus ook bij operaties daarna - zijn
gesneuveld.
Vanaf 2015 zal de gemeente ‘s-Hertogenbosch een centrale
herdenking tijdens de Nationale Dodenherdenking organiseren in de Casinotuin. Inmiddels staan de twee belangrijke
monumenten weer terug en wordt de Casinotuin in het najaar opgeleverd. De Stichting Oktober 1944 ‘s-Hertogenbosch - die jaarlijks de herdenking op 27 oktober organiseert - stopt in oktober bij de 70 jarige herdenking, en voegt
de herdenking in de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.
E.e.a. heeft mede als oorzaak dat de eerste generatie ons
nagenoeg is ontvallen en de Bosschenaar meer gefocust is
op de Nationale Dodenherdenking dan de herdenking op 27
oktober. Voor onze Stichting lijkt ook dit een kwestie van
enkele jaren, en de vraag is hoe we ons daarop voorbereiden. Mocht u daarover een mening hebben of willen meepraten, laat uw stem horen via onze secretaris, Rene Kok,
renekok@worldonline.nl
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1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2. Vaststellen Notulen
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingezonden en verzonden post
Er zijn geen verzonden poststukken.
Ingekomen poststukken:
E-mail betreffende te veel geparkeerde auto’s bij de tennisclub.
Verslag bijeenkomst Bewonersgroep Nieuw Zuid.
E-mail betreffende overlast bij een flat aan de Philippus de
Montestraat.
E-mail betreffende overlast door straatdrempel.

Wijkspeelplaats Meerendonk in aanleg.

Foto 10 augustus

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
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.

Verslag n.a.v. gesprek betreffende ingediend bezwaarschrift.
Hierover vertelt de voorzitter het volgende:
De Bosnische vereniging heeft een aanvraag gedaan bij de
gemeente om een Cultureel Centrum te vestigen op een bedrijventerrein. De voorzitter heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Voorzitter kreeg hierop een brief van de gemeente of
hij in het kader van een “nieuwe aanpak” met leden van de
Bosnische vereniging en afgevaardigde vanuit de gemeente,
om tafel zou willen om deze zaak te bespreken. Deze afspraak heeft plaatsgevonden op 28 mei 2014. Voorzitter
heeft duidelijk gemaakt dat de activiteiten welke worden uitgevoerd door de Bosnische vereniging passen bij een locatie
op een bedrijventerrein (inzamelen goederen) maar de naam
wellicht verkeerd is gekozen. Alle partijen zijn het hiermee
eens. Betrokkene vanuit de gemeente gaat kijken of de naam
gewijzigd kan worden, zonder dat hiervoor alle aanvragen
weer opnieuw moeten worden ingediend. Wordt vervolgd.

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadvergaderingen
1.Kunnen er parkeerplaatsen gerealiseerd worden aan het
vroegere draaipunt in de Rodenbachstraat: Dit wordt meegenomen in het plan “kleine speelplekken” in de Gestelsebuurt. Plan wordt nog gepresenteerd.
2.Erasmusstraat en de Vondelstraat zijn gevaarlijke punten
in de wijk: Henk Verschuur is samen met een verkeersdeskundige op locatie geweest en kon niet ontdekken wat het
probleem daar is. Opmerking vanuit een bezoeker: Er wordt
in de Vondelstraat regelmatig aan de rechterkant van de
straat geparkeerd, terwijl er aan de linkerkant meer dan voldoende parkeerplaatsen zijn. Kan hier een parkeerverbod
komen?
3.Graag een prullenbak in de speeltuin aan de Homerslaan:
Deze is geplaatst
4.Gevaarlijke kruising Guido Gezellelaan - Hildebrandstraat - Da Costastraat: Ook hier is Henk Verschuur langs
geweest. Kruising lijkt overzichtelijk. Kan snelheid het
probleem zijn? Opmerking vanuit een bezoeker: Door de
knik lijkt het geen volwaardige kruising, er wordt geen
richting aan gegeven.

5. Mededelingen van het bestuur
De excursies in de Heemtuin gaan niet door op 13 en 14 juni. In juni zijn er wel elke woensdag- en donderdagmiddag
om 14:00 uur korte excursies.
Er gaat wederom een parkeeronderzoek plaatsvinden in heel
Zuid. Hierbij wordt gekeken naar de wenselijkheid onder
bewoners om meer “Vergunninghouders” gebieden te creëren.
Voor meer informatie en nieuws uit Den Bosch wordt er een
nieuwe website ontwikkeld: www.dagdenbosch.nl Dit is nu
nog een site in ontwikkeling.
Gebruikersnaam: gast
Wachtwoord: welkom
Er zijn een aantal evenementen geweest op de Pettelaarse
Schans, Deze zijn geëvalueerd: - Bevrijdingsfestival: Goed
verlopen
Flex met Lex: Iets meer geluid, maar goed verlopen
City Moves: Nog iets meer geluid. 2 klachten geweest: 1
vóór het evenement en 1 op de avond zelf. Klachten zijn besproken. Over het algemeen goed verlopen.
Op 26 juli zal er een evenement voor studenten plaats vinden op de Poeldonk. Dit zal aanvangen om 13:00 uur en duren tot 00:00 uur. De wijkraad heeft een gesprek met de organisatie gehad en de organisatie zal zich aan de besproken
punten houden.
Vanaf 16 juni zullen er op heel Zuid nieuwe ondergrondse
containers worden geplaatst. Op een aantal plaatsen zullen
ook papiercontainers worden geplaatst. Aan de Pettelaarseweg komen in 4 flats inwendige containers.
Oproep om illegale stort en zwerfafval te blijven melden.
Dit kan op het meldpunt "Schoon, Heel en Veilig", tel:

073-6155555. Meldingen van zwerfafval nemen toe en van
illegale stort nemen af.
Een aantal weken geleden werd de voorzitter gebeld door
een wijkbewoner met de mededeling dat er werd gegraven
in het Zuiderpark. De voorzitter is gaan kijken en kreeg te
horen dat er doelpalen worden geplaatst t.b.v. de rugbyclub.
Na wat rondbellen kreeg de voorzitter van Henri Bekkers te
horen dat het in opdracht van de wethouder was. De doelpalen staan niet ingetekend in het plan “Herinrichting Zuiderpark”.
Even later is er telefonisch contact geweest met Ton Sterk
(hoofd Bureau Beheer en Exploitatie) die zei dat het plaatsen van de doelpalen was besproken in een wijkraadvergadering en dat het plaatsen van de doelpalen de goedkeuring
had gekregen van de Wijkraad. Dat verhaal klopt dus niet
want de Wijkraad heeft geen goedkeuring gegeven om doelpalen in het Zuiderpark te plaatsen. Dat de naam van de
Wijkraad door een ambtenaar gebruikt wordt om plannen,
waar wij niet achter staan, te gebruiken vinden wij als
Wijkraad ongepast.
Er is een gesprek geweest met wethouder Van Olden waarin
duidelijk naar voren kwam:
De betonblokken gaan er niet meer uit.
De rugbyclub wil zich niet vastleggen op een maximaal aantal toernooien welke in het Zuiderpark gespeeld gaan worden.
De presentatie welke gegeven is door een ambtenaar, is niet
rechtsgeldig.
Goedgekeurde plannen kunnen zomaar worden gewijzigd.
Goaltjes blijven voorlopig op de dezelfde plaats staan (in het
water).
Er volgt nog een gesprek met de projectleider Huub van
Cleef over herinrichting Zuiderpark.
Ook zal er een antwoord moeten komen op de vraag wat de
stem van de Wijk(raad) is in dergelijke vraagstukken.

6. Thema veiligheid
Gast is de heer Rene Schors, vrijwilliger bij Divers. Hij
geeft de voorlichting “Senioren en Veiligheid”. Dit is een
initiatief van de gemeente, Divers en de politie. Aan de orde
kwamen:
Inbraakpreventie.
Veiligheid op straat en in het winkelcentrum. (voorkomen
van pinfraude en babbeltruc).
Valpreventie
Tips bij inbraakpreventie:
Tijden veranderen, de deur kan niet meer zomaar open blijven staan.
Ben behulpzaam, maar tot op zekere hoogte.
Laat mensen niet alleen in je huis/in een andere ruimte dan
uzelf.
Goede sloten.
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!

Ga, daar waar mogelijk, samen pinnen/boodschappen doen:
2 paar ogen zien meer dan 1.
Hang uw tas voor u/ Portemonnee niet in uw kontzak.

waarschijnlijk als gevolg van de steunen welke worden uitgezet als het afval wordt opgehaald. Er is hier al contact
over met de gemeentelijke afvalstoffendienst.

Tips ter voorkoming van pinfraude/ babbeltruc:
Doe nooit zomaar open, kieperstand op de deur?
Potje kleingeld bij de voordeur.
Vraag gasten om legitimatie.
Bij levering/reparatie aan huis: Probeer met zijn tweeën
thuis te zijn.
Niet te veel cash in huis.
Niet te veel geld op uw lopende rekening.
Niet rood kunnen staan op uw rekening.
Laat iemand machtigen voor uw rekening.
Geef nooit uw pinpas/pincode af!!!

Wat is de slagkracht van de Wijkraad? De Wijkraad heeft
een adviserende rol.
De wijkmanager start een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van stukken die ambtenaren presenteren op een
Wijkraadvergadering.

Tips bij valpreventie:
Voorkom losse snoeren/kleedjes.
Voldoende loopruimte.
Denk aan hulpmiddelen zoals: douchestoel, beugels aan de
muren, antislipmatjes, bewegingssensor, alarmering.
Geen losse spullen op de trap, zorg dat trapleuningen goed
vastzitten, geen gladde trap.
Vervang losse tegels.
Bladeren/mos/sneeuw tijdig (laten) verwijderen.
Zorg voor voldoende verlichting.
Zorg voor goede schoenen.
Blijf bewegen, eventueel samen gearmd lopen.
Ga bij klachten naar de huisarts, of eventueel naar de valpoli.

7. Commissies

Compliment voor de gemeente over de afvalverwijdering
aan de Zuiderparkweg/Beethovenlaan!! Een telefoontje en
korte tijd later was het al opgeruimd.
Op 21 juni is er een buurtevenement bij “In de Roos” van
14:00 tot 22:00 uur. Posters worden verspreid.
Op 24 juni zal er bij de bouw van de sportzalen van het St.
Janslyceum gebruik worden gemaakt van de grootste kraan
van Europa. Dit zal een mooi gezicht zijn!
Op de Pettelaarseweg, t.h.v. de oprit van het bouwterrein
Vonk en Vlam, zit een gat in de weg.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn
of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende
vergadering, dinsdag 9 september 2014.

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

Groen
Op het Arcadis terrein is, na de sloop van het gebouw, een
open ruimte ontstaan. Zayaz heeft deze plek tijdelijk “aan
de wijk gegeven”, zodat hier leuke activiteiten kunnen
plaatsvinden. Er is een werkgroep opgericht, welke zich
hiermee bezig houdt. Er is door de gemeente zand gestort
in de 4 bloembakken waar pompoenen en courgettes in
kunnen groeien en het gehele terrein is ingezaaid. Op 25
juni zal de naam worden onthuld. Op 20 en 21 augustus
zijn er timmerdagen voor jongeren. Voor meer informatie
zie de Nieuwsbrief van mei 2014.
De bomen welke gekapt zijn t.b.v. de bouw van de parkeergarage en welke beloofd zijn als speelbomen in het nieuwe
Zuiderpark, zijn verdwenen! Wordt vervolgd.
Stedenbouw
Er zijn enige tijd geleden diverse winkelketens aangeschreven met de vraag of ze zich zouden willen vestigen in de
Zuiderpassage. Hieronder de resultaten:
LIDL: Geen plannen, wel op de hoogte.
Emté: Geen reactie.
Hoogvliet: geen interesse.
COOP: Haalbaarheidsonderzoek loopt nog.
SPAR: Wilden meer informatie, deze is verstrekt. Ze hebben de gemeente gebeld en informatie verkregen.

8. Rondvraag
Het trottoir bij de Zuiderpassage aan de kant van de Vondelstraat/Zuiderparkweg is nog niet zolang geleden opnieuw betegeld, maar er zijn alweer tegels kapot. Dit is

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

