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De Meerendonk – natuur in het klein Tekst: Joost Tuithof
In de buurt Nieuw Zuid wordt op het moment druk gebouwd. Eind 2012 is de Brede Bossche School Nieuw Zuid – De Vlindertuin gebouwd. Binnenkort begint Brabant Wonen met de bouw van een seniorenflat. Maar tussen al deze bouwplannen
is ook ruimte voor bijzondere natuur. Ingeklemd tussen de BBS Nieuw Zuid, de
nieuw te bouwen seniorenflat en de gemeentewerf De Poeldonk ligt een klein natuurgebiedje. Dit natuurpareltje is het leefgebied van bijzondere soorten. Dit is ook
de reden dat dit gebiedje door de gemeente is vrijgehouden van bebouwing. Het
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natuurgebiedje is zo waardevol omdat het een erg nat gebiedje is waar grondwater omhoog komt. Door het voorkomen van de plant waterdrieblad en de kamsalamander is het
gebiedje ook beschermd door de Flora en Faunawet.
Het natuurgebiedje is van de gemeente. Het IVN zal het beheer gedeeltelijk voor de gemeente uitvoeren. Zij zorgen
dat er op tijd gemaaid wordt en op de juiste plaatsen om de
bijzondere planten te beschermen. Het IVN houdt ook in de
gaten hoe goed het gaat met natuurgebiedje. Op 7 september hebben maar liefst 45 leden van het IVN een natuurinventarisatie gehouden. Ze hebben gekeken welke vogels,
insecten, waterdiertjes en planten in het gebied voorkomen.
Dit waren er op dat moment 70!
Op 24 september zijn door de gemeente een aantal pollen
van het beschermde waterdrieblad verplaatst. De planten
stonden in een greppel waar gebouwd gaat worden. Ze zijn
op plaatsen teruggezet waar nog geen waterdrieblad stond.
Op deze manier wordt gezorgd dat het oppervlakte met
waterdrieblad nog groter wordt.
Behalve de natuurwaarden is De Meerendonk ook belangrijk voor de wijk. De Brede Bossche School gebruikt De
Meerendonk voor lessen over de natuur en aan de rand is
een moestuin aangelegd voor de wijk. Ook de bewoners
van Nieuw Zuid kunnen het natuurgebiedje gebruiken: laat
u eens informeren bij een van de excursies of doe een keer
mee met een natuurwerkdag. Honden mogen niet het natuurgebiedje in. Door verstoring en vervuiling met ontlasting zou hierdoor te veel schade ontstaan aan de natuurwaarden.
In het voorjaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals een natuurwerkdag en een excursie. We weten
nog niet wanneer we dit gaan doen, maar dat zal tegen die
tijd bekend gemaakt worden. Via deze nieuwsbrief of via
het IVN. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ing.
Joost Tuithof, ecoloog van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Telefoonnummer: 073-6159826.

DINSDAG 9 DECEMBER 2014
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

Openbare Wijkraadvergadering 9 december
Deze wijkraadvergadering zal in het teken staan van “Zuid
een zorgzame wijk”. Het recht op zorg verdwijnt. Er komt
minder zorg beschikbaar en gemeente krijgt er zorgtaken
bij, maar moeten wel bezuinigen. Hoe kunnen we ons als
wijkbewoners hierop voorbereiden? Hoe kunnen we elkaar
helpen? Meer over Zuid een zorgzame wijk kijk op de laatste bladzijde.

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 2015 op hun inzet mogen rekenen. Bestuur van Wijkraad Zuid
wenst U prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015.

Nieuw wijkraadslid
Mijn naam is Ruud Geven.
Ik start met een nieuwe commissie
in de wijkraad namelijk de Commissie Jongeren. Eén van de doelen van deze commissie is om jongeren te faciliteren in het organiseren van activiteiten die zij zelf
willen zien gebeuren in de wijk.
Lees meer over de Commissie
Jongeren op de laatste bladzijde.

Programma Seniorenmiddag
WOENSDAG 3 december 2014
Hans Teuwen
Griekse mythologie
De lezing gaat over Griekse mythologie, hoe deze verhalen
tot stand kwamen, waarom er meer versies zijn van hetzelfde verhaal, wat de betekenis is van deze onwaarschijnlijke
verhalen, hoe er in de oudheid mee werd omgegaan en natuurlijk veel van de verhalen zelf, die Hans Teuwen met de
nodige humor vertelt. Het begin is natuurlijk de schepping,
het ontstaan van de goden, hun avonturen, hun verliefdheden, de verschrikkelijke strijd tussen de goden en de Giganten, de Olympos, de Olympische goden, de doos van Pandora, de daden van Heracles, het orakel van Delphi, eigenlijk te veel om op te noemen.
Het is door en door heidens en toch zijn sommige verhalen
vergelijkbaar met de joods-christelijke mythologie, met excuses aan hen die de oude verhalen uit de Bijbel letterlijk
nemen.
Hans Teuwen studeerde geschiedenis, was conrector en directeur van dezelfde school waar hij als docent geschiedenis en staatsinrichting begon.
Sinds 1981 is hij verslingerd aan Griekenland, de geschiedenis van het land, de mythologie, de ongelooflijke gastvrije Grieken. Daarom woont hij sinds zijn pensioen elk
jaar voor de helft in dit mooie land.
Plaats:
Tijd:
Entree:

‘In de Roos’, Zuiderparkweg 282
’s-Hertogenbosch
14.30 uur tot 16.30 uur
€ 4,50 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee in
de pauze.

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 09-092014
Aanwezige wijkraadsleden : Gerard Schouten, Maartje
Waarts, Corry Schouten,
Trude Baert, Frans Baert,
Ingeborg Fick en Jacques
van Dijk
Afwezige wijkraadsleden : Gast(en)

: Hugo ter Steege en Saskia de
Jonge

Wijkmanager

: Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte : Henk Verschuur
Politie Brabant-Noord

: Jan van ‘t Erve

Stadstoezicht

: Henk Lambooij

Politieke partijen

: Gerdien de Wal (VVD)
Jaqueline Goosens (PvdA)

Bezoekers

: 32

Afmelding

: Govert Schermers (VVD)

Brabants Dagblad

: -

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering. Welkom aan Ruud Geven. Ruud is het nieuwe
wijkraadslid. Hij gaat zich vooral richten op de jongeren in
de wijk. Welkom Ruud en veel succes!

2. Vaststellen Notulen
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingezonden en verzonden post
Er zijn geen verzonden poststukken.

Meer over aankomende culturele informatieve lezingen van
de werkgroep Seniorenmiddagen, kijk dan op
www.wijkraadzuid.nl en/of
www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid

Ingekomen poststukken:
*Programma seniorenmiddagen. Deze worden op de website
van de wijkraad gepubliceerd.
*Kern met Pit
*Notulen bewonersradenoverleg van 26 juni j.l.

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadvergaderingen

dinsdag 9 december 2014
dinsdag 10 maart 2015
dinsdag 9 juni 2015
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos”
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Herplanten 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? Nog geen plannen bekend.
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:

Loopt, nog geen datum realisatie bekend.
Erasmusstraat en de Vondelstraat zijn gevaarlijke punten in
de wijk. Fietsers worden door automobilisten over het hoofd
gezien. Hier is samen met een verkeersdeskundige naar
gekeken. Geen problemen gezien. Mag van de lijst af.
Het trottoir bij de Zuiderpassage aan de kant van de Vondelstraat/ Zuiderparkweg is nog niet zolang gelden opnieuw
betegeld, maar er zijn alweer tegels kapot.: Tegels zijn vervangen.
Wat is de slagkracht van de wijkraad? De wijkraad heeft een
adviserende rol. Hier loopt een onderzoek naar. Wethouder van Olden reageert hier zelf op.

5. Mededelingen van het bestuur
Er wordt contact opgenomen met Stadstoezicht over het
starten van een parkeeronderzoek in de wijk.
Op 7 juli jl. is er een wijkschouw geweest met wethouder
Jeroen Weyers. Er zijn een aantal knelpunten besproken en
er is een ronde door de wijk gefietst. Voorzitter heeft de besproken punten in een mail naar de heer Weyers gestuurd. In
deze mail is nog toegevoegd de vraag om de markt op zaterdag aan de Zuiderpassage uit te mogen breiden. Hier is nog
geen reactie op gekomen.
Er is een onderzoek geweest naar de fietsknelpunten in de
wijk. Van alle ingediende punten uit Zuid, wordt alleen het
punt betreffende het aanleggen van een dubbelfietspad tussen Pettelaarpoort en de Vergilliuslaan, in behandeling genomen. Dit zal het derde kwartaal van 2014 aangepast worden.
Alle knelpunten rondom het Zuiderpark zijn in een persoonlijk gesprek met de SP besproken. De SP heeft een brief met
14 vragen aan het college gestuurd. Antwoorden volgen
spoedig.
Vorige vergadering is er gesproken over de naam van de
Bosnische Vereniging. In de tussentijd is er geen contact
meer geweest tussen deze vereniging en de wijkraad en/of
de gemeente. Zoals de situatie er nu uitziet, zal de Bosnische
Vereniging opnieuw een aanvraag voor de vergunning moeten indienen.
Mark Gevers en Jacques van Dijk (wijkraadslid) hebben gesproken over de Zuiderpassage en Pettelaarpoort. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden voor de Zuiderpassage aldus de gemeente. In de Pettelaarpoort wordt de C1000 omgebouwd tot JUMBO. Dit is mogelijk geworden doordat de
gemeente toestemming heeft gegeven om het aantal
“blauwezone” parkeerplaatsen uit te breiden. Dit zodat er
meer plaats is voor klanten i.p.v. bijvoorbeeld parkeerders
voor de binnenstad. Het oude pand van de Blokker wordt
ook betrokken door de JUMBO.
Vraag van bewoner: Waarom doet de wijkraad niets aan de
parkeeroverlast door fietsers aan de voorkant van de Pettelaarpoort? Hierover zijn al erg vaak gesprekken geweest met
de gemeente, maar de gemeente onderneemt geen actie.
Er was een melding binnen gekomen over losliggende tegels

Deze zijn al vervangen.
Meldingen kunnen altijd gedaan worden via: http://www.shertogenbosch.nl/meldpunt of 073- 615 55 55.

6. De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning treden m.i.v. 1 januari 2015
in werking. De laatste stand van zaken wordt gepresenteerd door Hugo ter Steege, projectleider sociale wijkteams en projectmedewerker decentralisaties AWBZ.
Belangrijkste punten:
Motto: Meer, anders met minder
Gemeentelijk Contact Centrum voor vragen te bereiken op
073-6155155.
Meer informatie op: www.s-hertogenbosch.nl/sociale-kracht
Er komen 6 wijkbijeenkomsten in de gemeente:
Voor wijkteam Zuidoost zal deze plaatsvinden op 9 oktober
in Wijkcentrum “De Stolp” Rijnstraat 497. U bent welkom
van 19:00 uur tot 21:45 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zal er per thema meer uitleg worden gegeven aan zogenoemde “Thematafels” (Inhoudelijke
verdieping). Tijdens deze avond kan er niet in worden gegaan op individuele situaties.
Er komt bij de gemeente, verspreid over 3 jaar, in totaal
25% minder geld binnen voor dezelfde hulp.
Waarom al deze veranderingen :
Er waren teveel instanties, teveel loketten
Haagse regels maken maatwerk onmogelijk
Burger heeft te weinig regie over zijn/haar eigen leven
Professionals werken nu te weinig samen
Nu vooral problematiseren en medicaliseren
Nu overbehandeling en in andere gevallen onderbehandeling
Te grote druk op de gespecialiseerde zorg
Stijgende uitgaven
Participatiewet (in ’s-Hertogenbosch uitgevoerd door WeenerXL)
Vervangt de wet Werk en Bijstand
Doel om mensen met een arbeidsbeperking te benaderen met
de vraag: Wat kun je nog WEL?
Als je niet kunt werken en je ontvangt wel een uitkering, dan
wordt er verwacht dat je je sociaal inzet.
Wanneer iemand in aanmerking komt voor een individuele
maatwerkvoorziening op grond van de Jeugdwet of grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, dan heeft
hij of zij de keuze tussen een levering van die voorziening in
natura of in de vorm van een Pgb.
Mensen moeten aan gaan tonen waarom betaling in natura
niet wenselijk is.
Betaalde mantelzorg wordt beperkt.
Nu krijg je je geld. Dadelijk wordt er achteraf betaald. Er zal
duidelijker gemaakt moeten worden waaraan het geld is besteed. Interesse in de gehele presentatie?
Mail naar info@wijkraadzuid.nl
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!

7. Commissies
Commissie Jeugd: Ruud gaat zich richten op de jongeren
in de wijk. Er zijn in het verleden al een aantal initiatieven
geweest, maar deze zijn helaas mislukt.

8. Rondvraag
Geannuleerd i.v.m. het uitlopen van het programma.

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 december 2014.

Aftrap Repair Café in Zuiderpassage
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit, een
broodrooster die niet meer werkt, een wollen trui met mottengaatjes? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café! Op zaterdag 1 november om 15.00 uur hebben
PvdA-leider Diederik Samsom en wethouder Jeroen Weyers de aftrap gegeven van een Repair Café in winkelcentrum Zuiderpassage 496 in Den Bosch Zuid. Initiatiefnemers zijn bewoners uit Zuid die zich graag willen inzetten
voor de wijk en anderen in de wijk. Het Repair Café is op
zoek naar handige mensen die er plezier in hebben spullen
die anders niets meer waard zijn, te herstellen. Meer informatie bij wijkwerker Bouchra Aatif Afendi van Welzijn
Divers T 06 46 76 81 01.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten om
(samen!) te repareren. Woningcorporatie Zayaz heeft in de
Zuiderpassage daarvoor een leegstaande winkelruimte ter
beschikking gesteld. In het café zijn handige mensen aanwezig die kunnen naaien of verstand hebben van electronica en samen met de bezoekers aan de slag gaan. Er is ook
gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te
voeren. Het Repair Café laat zien dat repareren leuk is, en
vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

nog kunt, wat je partner of kinderen kunnen en welke hulp
je netwerk kan bieden. Vervolgens kijkt deze medewerker
of vrijwillige hulp of een ander aanbod mogelijk is. Pas als
dit alles niet voldoende is, krijg je een indicatie voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding.
Daarbij wordt aangegeven bij welke organisatie je deze
ondersteuning kunt krijgen. Je moet daarvoor wel een eigen bijdragen betalen.
Verzorging en verpleging thuis zal straks bij de zorgverzekeraar aangevraagd moeten worden.
Hoe maken we van Zuid een zorgzame wijk? Kom en denk
met ons mee! Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle wijkbewoners die mantelzorg bieden, wat extra hulp kunnen
gebruiken, buren en buurtgenoten willen helpen, behoeften
hebben aan meer contacten in de straat of in de wijk, willen helpen om een contactmogelijkheid in de wijk op te
zetten, hulp nodig hebben van vrijwilligers en misschien
wel vrijwilliger willen worden.
Welke gasten zijn uitgenodigd: Saskia de Jonge, Teamleider Wijkteam Zuidoost, Rita Kiviets van het Wijkplein,
Gabor Martens en Bouchra Aatif Afendi, wijkwerkers van
Divers in Zuid en Guus Bannenberg, bestuurder van Van
Nijnsel namens WMO-coalitie Zorgzaam ‘s-Hertogenbosch.

Commissie Jeugd (vervolg van blz.1)
Een tentoonstelling van graffiti, een zelfgemaakte opvoering van een beroemd theaterstuk, wie weet zelfs een minipopfestival. Eigenlijk worden de plannen alleen begrensd
door wat de jongeren zelf kunnen bedenken. De commissie
jongeren van de wijkraad neemt het initiatief voor dit idee,
maar kan niet zonder ouders die een actieve rol willen spelen in het realiseren van deze ambitie.
Wij zijn op zoek naar ouders die het een waardevolle zaak
vinden om voor de mogelijkheden van jongeren in Zuid te
gaan staan. De manieren waarop ouders aan het plezier van
jongeren in de wijk kunnen bijdragen zijn legio. Meedenken over goede plannen, begeleiden van de organisatiewerkzaamheden, samenwerken met jongeren in het bereiken van serieuze plannen in de wijk. Tegelijkertijd biedt
het de deelnemers een kring van ouders die geïnteresseerd
is in nieuwe ervaringen voor de jongeren van Zuid.
Enthousiast geworden? Spreek Ruud Geven van de Commissie Jongeren aan op de eerstvolgende wijkraadsvergadering, bel of stuur een mail.
Ruud Geven: 06-55754804
Email: jongeren@wijkraadzuid.nl

Colofon
Uitgave Stichting Wijkraad Zuid
Postbus 5036
5201 GA ’s-Hertogenbosch
Oplage 4000 exemplaren

Zuid een zorgzame wijk (vervolg van blz.1)
Aanvragen van ondersteuning en zorg verandert in 2015.
Voorheen moest je AWBZ-zorg aanvragen bij het CIZ, het
Centraal Indicatieorgaan Zorg. Vanaf 2015 moet je huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding bij de gemeente aanvragen. Dat kan bij het Wijkplein. Een medewerker van het sociale wijkteam kijkt dan eerst wat je zelf

Ontwerp, samenstelling en layout:
Gerard Schouten
Marleen van den Broek

Nieuwsbrief
Volgende Nieuwsbrief komt uit op 28 februari 2015.

