
 

gedeelte, worden getoetst. Ter afsluiting is er op vrijdag-

morgen 17 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 de wethouder. In de Verkeersweek zullen verschillen-

de verkeerscontroles in de wijk worden uitgevoerd.  
 

Openbare Wijkraadvergadering 10 maart 
 

Deze wijkraadvergadering zal in het teken staan van 

“Sociale makelaardij door Zuidleeft”. Gabor Martens zal 

daar uitleg geven over het plan. 

Tevens zullen twee studenten, Jill en Nassima, van Avans 

Hogeschool te ’s-Hertogenbosch uitleg geven over een on-

derzoek dat zij gaan uitvoeren naar wat de behoeftes zijn 

van de bewoners uit de wijk Bazeldonk, de Gestelse Buurt 

en Merendonk met betrekking tot buurthulp.  

 

Meldpunt Schoon, Heel en Veilig 

 

Bij het Meldpunt meldt u onder meer: 

Losliggende stoeptegels, vernielingen aan speeltoestellen 

en (verkeers)paaltjes, graffiti, doodgereden dieren, water-

vervuiling, stank- en geluidsoverlast van bedrijven, een ka-

potte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast,  illegale 

stort, verstopte straatputten en allerlei andere zaken die te  

maken hebben met uw buurt op straat. 

 

Een melding maken kan via de website van de gemeente. 

Of bel: (073) 615 55 55. Via de BuitenBeter app 

(www.buitenbeter.nl) kunt u nu nog makkelijker melden. 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

    BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    
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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 

voor bewoners van Zuid 

In Memoriam  
Aan een dappere strijd die zij hoopte te winnen, is toch nog 

onverwachts een eind gekomen. Vrijdag 26 december 2014 

is Corry Schouten overleden. Corry was 14 jaar wijkraadslid. 

Haar inzet, mede als lid van de commissie Milieu en Groen, 

heeft zich op vele vlakken getoond. Corry stond voor haar 

mening en zette zich in voor haar buurt en de mensen in de 

wijk. Wij verliezen in Corry een enorm gedreven wijkraadslid.  

DINSDAG 10 MAART 2015  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

 

Activiteiten op Zuid 

 
Met regelmaat komen bij de wijkraad vragen binnen die 

betrekking hebben op welke activiteiten zijn er op Zuid, 

wat is er voor de jongeren te doen op Zuid en wat voor de 

ouderen? 

Een greep uit het aanbod van activiteiten in Zuid. 

Seniorenmiddagen met diverse interessante sprekers, engel-

se conversatie, franse les, Frans beginners, Frans gevorder-

den, Spaans beginners, Spaans gevorderde, eenvoudig Duits 

voor beginners, praktisch Duits voor beginners, bridge, 

computercursussen, jeu de boules, koersbal, fietsgroepen, 

tekenen en schilderen, bloemschikken, vormgeven in vilt, 

hata yoga, socrates gesprekken, wandelen in de buurt, fami-

liebingo, huifkartocht, rommelmarkt, kaartclub, zumba, 

salsadansen, bewegen op muziek, badminton, pilates, lan-

ger fit en medicatie, dart voor jongeren, cheng qigong, ou-

derkamer, mozaïek workshop, kindercomputerclub, oriën-

taalse dans, geheugenactivering, plein actief, contry line 

dance, taalles ABC leer mee, sociëteit, zuidercafe, knutsel-

club, kinderkoken, natuurlijk werken in de natuur, theater-

club, huiswerkklas, mini-kindervakantiebouwdorp, pukkie-

bal, Bosch leerorkest.  

 

Wij zijn ons bewust dat dit nog lang niet alle activiteiten 

zijn die op Zuid plaats vinden.   

 

Veilig Verkeersweek 2015 

 
De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Ver-

keer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Realisatie Beheer 

Openbare Ruimte voor de negentiende keer een Veilig Ver-

keersweek van maandag 13 t/m vrijdag 17 april.  

 

Wijkraad Zuid zal wederom aan de deelnemende basisscho-

len, Het Bossche Broek Zuid en De Vlindertuin, op woens-

dag 1 april de fietskeuringen verzorgen. Op maandag 13 

april zal de opgedane kennis, voor wat betreft het praktijk- 



 

Programma Seniorenmiddagen  

 
Plaats: In de Roos, Zuiderparkweg 282. 

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur. 

Entree: € 4,50 p.p. dit is inclusief 1 maal koffie of thee in 

de pauze. 

 
WOENSDAG  4 MAART  2015 

Wim van Kreij 

Gelukkiger ouder worden 
Ouder worden met een goede lichamelijke en geestelijke 

gezondheid: dat wil iedereen. Maar om ondanks beperkin-

gen gelukkig te zijn is een uitdaging. Het is genoegzaam 

bekend dat de mens in belangrijke mate zelf de vitaliteit 

van het lichaam en geest kan beïnvloeden. De schrijver van  

het boek ‘Gelukkiger ouder worden’, Wim van Kreij, is er  

in geslaagd om een groot aantal praktische ideeën en tips 

aan te dragen, die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Vanmid-

dag brengt hij diverse facetten op positieve en humoristi-

sche wijze aan het licht.  

 

Wim van Kreij volgde HBO-opleidingen sociaal-cultureel 

opbouwwerk. 

Hij is werkzaam geweest in het onderwijs en als directeur 

Regionale Stichting voor  Samenlevingsopbouw in Noord-

Limburg. In 1983 startte hij een eigen organisatie- en ad-

viesbureau en was zeer betrokken bij allerlei vormen van 

ouderenwerk. Thans is hij voorzitter van de Seniorenraad 

in Sint-Oedenrode en adviseur van LOIS Nederland. 

 
WOENSDAG  1 APRIL 2015 

Christ School 

Moderne Kunst 

Voor veel mensen is Moderne Kunst een saai en moeilijk 

onderwerp. Dat is eigenlijk heel jammer. Kunstenaars zijn 

vooral in de 20e eeuw heel anders gaan kijken naar de we-

reld om ons heen. Dat noemen we de werkelijkheid.  Die 

kan op veel manieren benaderd worden. Kunstenaars en 

vooral schilders zijn daar heel uitgebreid mee bezig ge-

weest. Vele van hen kiezen een zeer persoonlijke manier 

van werken. En dat is lang niet altijd realistisch of gemak-

kelijk herkenbaar. Wij zullen een aantal van die manieren 

gaan leren bekijken en uitleg daar over krijgen.  

 

Christ School volgde een opleiding aan de kunstacademie 

in Den Bosch en studeerde daarna kunstgeschiedenis aan 

de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij geeft nu lessen 

tekenen en schilderen en cursussen kunstgeschiedenis aan 

verschillende centra in Den Bosch en omgeving.    
 

 

 

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 09-12-2014 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten, Maartje 

     Waarts, Ruud Geven,                                                

      Trude Baert, Frans Baert,

    en Jacques van Dijk  

 

Afwezige wijkraadsleden :  Corry Schouten en Ingeborg 

     Fick 

              
Gast(en)   :  Ruben van de Ketterij, Rita 

      Kiviets, Saskia de Jonge, 

      Guus Bannenberg en Gabor 

      Martens 

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 

Beheer Openbare Ruimte   :   Henk Verschuur  

 

Politie Brabant-Noord   :   Jan van ‘t Erve 

 

Stadstoezicht                        :   Henk Lambooij 

 

Politieke partijen                 :   Rene Vonk van GroenLinks 

 

Bezoekers     :   55 

 

Afmelding     :   - 

 

Brabants Dagblad    :   - 

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering.  

   

2. Vaststellen Notulen 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld, met wel een aan-

tal vraagtekens vanuit bewoners over de punten 4.3 en 4.4. 

Volgens bewoners blijft 4.3 een gevaarlijk punt. Het trottoir 

besproken in punt 4.4 is wederom kapot.  

 

3. Ingezonden en verzonden post 

 
Er zijn geen verzonden poststukken. 

 

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-

dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-

raadvergaderingen  
 
Geen wijzigingen in de openstaande punten. 

 

5. Mededelingen van het bestuur 

 
* Het repair café: Loopt goed. Iedere 2 weken op de Zuider-

passage worden allerhande spullen gratis gerepareerd. Het 

repair café is open van 10:00 tot 14:00 uur. 

* Meldingen betreffende Openbare Ruimte (kapot, vuil e.d.) 

via het online meldpunt op de site van de gemeente of via 

073-6155555. 

* Het parkeeronderzoek heeft plaatsgevonden, nog geen uit-

slagen bekend. 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

  

dinsdag 10 maart 2015 

dinsdag 9 juni 2015 

dinsdag 8 september 2015 

dinsdag 8 december 2015  

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

ding voor ouderen. Ouderen blijven langer zelfstandig wo-

nen, maar hebben wel behoefte aan dagbesteding. Ze willen 

meer plekken in de wijk waar ouderen binnen kunnen lopen. 

Voorbeeld hiervan is Park Zuiderschans. Hier kan men over-

dag terecht voor ontspanning, activiteiten en er worden 

maaltijden aangeboden. Na de verbouwing moeten hier wo-

ningen komen welke men kan huren: Zorgeloos wonen: 

Huurwoningen waar zorg nabij is. Voor geïndiceerde zorg 

bent u verzekerd.  

Daarnaast kunt u zelf diensten inhuren. Er komen ook wo-

ningen voor verpleeghuiszorg. Deze samenvoeging van di-

verse vormen zorgt er voor dat bijvoorbeeld echtparen niet 

meer uit elkaar gehaald worden. De ene partner woont 

“kleinschalig” terwijl de andere partner nooit ver weg is. 

 

Zie voor meer informatie en de beleidsvisie: 

www.vanneynselgroep.nl/parkzuiderschans#!Algemeen 

 

4. Gabor Martens, Wijkwerker Zuid, Welzijn DIVERS 

Alle initiatieven kunnen niet zonder de inzet van buurtbewo-

ners. Burenhulp, voor en door buurtbewoners. 

Veel initiatieven zijn verenigd op www.platform073.nl/ 

 

Studenten, verbonden aan Divers, gaan onderzoek doen 

naar huidige burenhulp initiatieven.  
 
7.  Commissies  
 

Ruud geeft aan dat er op dit moment veel gaande is rondom 

de commissie Jeugd. Hij is zich aan het oriënteren op diver-

se projecten welke er al gaande zijn binnen ’s-Hertogen-

bosch. Hij heeft de afgelopen tijd met veel mensen gespro-

ken en zal op een later moment meer informatie geven over 

de stand van zaken. 

 
8.  Rondvraag  
 

* Op 2 Januari om 10:30 wordt het grasveld bij het St. Jans 

Lyceum vuurwerkvrij gemaakt. Wie komt er helpen? 

* Graag een prullenbak plaatsen bij het grasveld aan de Ver-

giliuslaan/Homeruspad. 

* De VVE van Pettelaarpoort fase 1 vraagt aandacht voor de 

gevaarlijke situaties welke ontstaan bij de laad/losplek van 

de Jumbo. Stadstoezicht en de Politie zijn op de hoogte. De 

borden welke de situatie duidelijker moeten maken zijn 

reeds geplaatst. Op het moment dat er nog steeds onwense-

lijke situaties ontstaan: Graag direct melden bij Stadstoe-

zicht/ Politie. 

* De matrixborden aan de Jacob van Maerlantstraat hebben 

geen nut: Ze zijn of kapot of mensen kijken er niet naar: Er 

wordt nog steeds te hard gereden. 

* Regelmatig rijdt het bouwverkeer voor Vonk en Vlam nog 

door de Jacob van Maerlantstraat. 

* VVE Zuiderparkweg/Pettelaarseweg: Er is al meerdere 

malen gevraagd om een extra lantaarnpaal om veiliger het 

parkeerterrein op te kunnen rijden. Helaas nog steeds een 

negatieve reactie. Henk Verschuur komt hier op terug. 

 

 

 
* Mail van een bewoner uit de Vergiliuslaan: Is daar niet 

aan de orde, dus waarom de vraag? Dit is nu misschien nog 

niet aan de orde, maar doordat er parkeerplaatsen verdwij-

nen bij de Jumbo, gaan mensen waarschijnlijk op andere 

plaatsen in de wijk parkeren. Dit kan ten koste gaan van het 

aantal parkeerplaatsen voor de bewoners. 

* Op de zaterdagmarkt aan de Zuiderpassage staan nu 3 kra-

men. Dit mag na gesprekken met de gemeente worden uitge-

breid naar 5 plekken. Op dit moment zijn er nog geen aan-

meldingen voor de 2 open plaatsen. 

* Door stadstoezicht en de politie zijn er recent 2 bijeen-

komsten geweest in de gedeelten  van de wijk waar (veel) 

inbraken zijn geweest. In de zogenaamde Buurttent zijn be-

woners geïnformeerd over inbraakpreventie en het BIN initi-

atief. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht. 

 

6.  Zuid: Een zorgzame wijk 

 

Op 1 januari verandert er veel betreffende Jeugdzorg en 

WMO. Vanavond vertellen betrokken professionals over 

deze wijzigingen. 

 

1. Rita Kiviets Wijkplein Zuid 

Het Wijkplein is de toegangspoort naar andere instanties. In 

eerste instantie zal een bewoner uit de wijk met vragen bij 

het Wijkplein terecht komen. Tijdens de intake door een me-

dewerker, wordt er gekeken in hoeverre de bewoner hulp/ 

zorg nodig heeft. Alle medewerkers en vrijwilligers volgen 

cursussen om deze intake en zorgbehoefte te kunnen vast 

stellen. Hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld het helpen bij het 

lezen van brieven, het invullen van de belastingaangifte. 

Op het Wijkplein zijn er ook spreekuren van o.a. MEE, JU-

VANS en het WMO loket. Als blijkt dat er meer zorg/hulp 

nodig is, wordt er door een “warme overdracht” de toegang 

verleend naar specialisten. 

 

Het Wijkplein is open van maandag tot en met donderdag en 

zonder afspraak te benaderen. 

 

2. Saskia de Jonge, Teamleider Wijkteam Zuid Oost 

Er zijn 2 wijkteams: 

Jeugdzorg 

Sociaal Wijk Team 

Het Wijkteam Zuid Oost heeft zorg voor 26000 inwoners. 

Het Wijkteam kan niet rechtstreeks worden benaderd, maar 

wordt ingeschakeld door bijvoorbeeld het Wijkplein of de 

huisarts. Het Wijkteam wordt ingeschakeld als een inwoner 

vragen heeft op meerdere leefgebieden. 

Het voordeel hiervan is, dat er 1 aanspreekpunt komt voor 

een persoon/gezin. Bij problematiek met bijvoorbeeld kinde-

ren en daarnaast een problematiek bij ouders, is er 1 aan- 

spreekpunt welke de zorg coördineert. Het team zoekt bij 

een aanmelding contact met de verwijzer en de zorgvrager. 

Samen met de zorgvrager wordt er een probleemanalyse ge-

maakt: Waar is hulp nodig en wat is er al gedaan? 

Doel is dat er weer MET de zorgvrager wordt gesproken in 

plaats van OVER de zorgvrager en dat er 1 plan wordt ge-

maakt per huishouden/zorgvrager. 

 

Het Wijkteam houdt de regie en kan communiceren met alle 

nodige professionals. 

 

3. Guus Bannenberg WMO Coalitie/ Zorgzaam Den 

Bosch 

De WMO coalitie heeft een visie ontwikkeld op dagbeste- 

 



 

Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 

In noodgevallen: 

Politie, Brandweer of GGD 112 

 

Politie ‘s-Hertogenbosch: 

Vogelstraat 41 

5212 VL  ‘s-Hertogenbosch 

Centraal nummer 0900-8844 

 

Wijkagent voor Zuid: 

Jan van ‘t Erve 

0900-8844 

 

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 

 

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 

 

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                                                              

 

 

9. Sluiting 
 

De Wijkraad wenst u fijne feestdagen en een mooi begin 

van het nieuwe jaar! De voorzitter sluit de vergadering, 

dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt u allen 

weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 10 maart 

2015.  

 

SOCIALE MAKELAARDIJ DOOR ZUIDLEEFT! 

 

In Den Bosch Zuid gebeurt veel! Het is een wijk met een 

actief verenigingsleven. Er worden (bewoners) activitei-

ten georganiseerd, er zijn enthousiaste vrijwilligers en 

mooie voorzieningen waar gebruik van wordt gemaakt. 

Initiatieven volop, maar ook ideeën die op stapel staan 

en wellicht hulp en steun van anderen kunnen gebrui-

ken. Voor deze projecten wil ZuidLeeft zich gaan inzet-

ten om ze daadwerkelijk te (helpen) realiseren. 

 

Wat is ZuidLeeft? 

 

ZuidLeeft is een variant van het al jaren succesvolle project 

Mooi zo Goed zo. Door sociale makelaardij (verbinden van 

meewerkende krachten) helpt ZuidLeeft mooie ideeën en 

initiatieven aan hulp van buitenaf (bedrijfsleven, fondsen 

en/of onderwijs). De hulp kan financieel zijn, maar ook in 

natura, kennis of menskracht. Den Bosch Zuid profiteert 

door de realisatie van mooie projecten en activiteiten, het 

gemeenschapsleven en -gevoel neemt toe en bedrijfsleven, 

fondsen en onderwijs leveren een sociale bijdrage aan de 

wijkgemeenschap.  

 

Hoe werkt het? 

Heeft u een mooi idee of initiatief en bent u op zoek naar 

(financiële) middelen om uw project te realiseren? Neem 

dan contact op met ZuidLeeft. Wij bekijken samen met u of 

wij uw idee/initiatief een stapje dichter tot uitvoering kun-

nen brengen. 

 

Gewoon doen! 

Heeft  u een leuk idee of initiatief voor de wijk Den Bosch 

Zuid? Meldt u dan aan! Aanmelden is makkelijk. U kunt 

direct contact met ons opnemen via  telefoonnummers: Ga-

bor Martens tel. 06 21 59 64 47 of Bouchra Aatif Afendi 06 

46 76 81 01, of stuur een e-mail met uw vraag naar zuid-

leeft@divers.nl  

 

Gabor Martens zal in de openbare wijkraadvergadering d.d. 

10 maart 2015 uitleg geven wat het plan sociale makelaar-

dij door ZuidLeeft kan betekenen voor onze wijk Zuid.        

 

Onderzoek naar buurthulp  
 

Wij zijn Jill en Nassima en wij zijn 4e jaars studenten Soci-

al Work aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. 

Vanaf februari gaan wij afstuderen, dit houdt in dat er een 

onderzoek wordt gedaan. Wij gaan een onderzoek uitvoe-

ren naar wat de behoeftes zijn van de bewoners uit de wijk 

Bazeldonk, de Gestelse Buurt en Merendonk met betrek-

king tot buurthulp. Ook willen wij onderzoeken in hoeverre 

de bewoners ook zelf iets willen organiseren dat te maken 

heeft met buurthulp. Tijdens de wijkraadvergadering gaan 

wij jullie daar meer over vertellen. Hopelijk zijn er bewo-

ners die graag mee willen werken aan het onderzoek. Als u 

mee wilt werken aan ons onderzoek, kunt u het aangeven 

tijdens de wijkraadvergadering. Tot ziens op 10 maart! 


