
Verkeersquiz groep 7 basisscholen Bossche 

Broek en de Vlindertuin. 
 

In de maand april wordt door de wijkraad altijd een ver-

keersweek georganiseerd. In deze week houdt de politie 

extra controles, maar ook de kinderen uit groep 7 doen ver-

keersexamen. Dit bestaat uit een praktisch gedeelte waarbij 

de kinderen een route op de fiets moeten afleggen. De kin-

deren laten zien dat ze de verkeersregels ook in de praktijk 

goed kunnen toepassen. Alle fietsen worden vooraf ge-

keurd door de wijkraad. Uiteraard wordt eerst in de klas 

verkeersles gegeven.  

Als afsluiting organiseert de wijkraad bij “in de Roos” voor 

alle leerlingen een verkeersquiz. Jacques van Dijk heet de-

ze vrijdagochtend alle kinderen en kun begeleiders wel-

kom. 

Via een diascherm worden in totaal 40 verkeerssituaties 

getoond met vragen. Er zijn weer 10 ouders bereid gevon-

den alle vragen na te kijken. 2 ouders van de Vlindertuin en 

8 ouders van de Bossche Broek. 

Van elke school zijn er 3 winnaars. Van de Vlindertuin zijn 

dit Ebony, Helen en Roan. Van de Bossche Broek zijn dit 

Morris, Fenne en Sjoerd. Deze 6 leerlingen krijgen weer 10 

verkeerssituaties. De Vlindertuin heeft ook dit jaar weer 

gewonnen en krijgt een beker. Ook de Bossche Broek 

krijgt een beker voor de tweede prijs.  

Gelukkig zijn alle leerlingen geslaagd voor het verkeers-

examen en wethouder Jos van Son deelt de verkeersdip-

loma’s uit. Iedereen krijgt ook een zakje snoep en een ver-

keersvest van de wijkraad. 

Allen gefeliciteerd namens de wijkraad. 

De wijkraad bedankt de politie, Stadstoezicht en alle mede-

werkers van de BOR voor de goede samenwerking.  

Alle geslaagde leerlingen 

Meer Veilig Verkeersweek nieuws op de laatste pagina. 
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 Word ook buurtvrijwilliger in uw wijk 

 
Baalt u ook zo van de vele inbraken in uw wijk? Wist u dat u hier ook zelf tegen in 

actie kunt komen? Bijvoorbeeld door de politie een handje te helpen. Het doel: 

Samen de strijd tegen inbrekers aangaan en criminelen geen kans geven.De vrijwil-

ligers lopen in tweetallen op gezette tijden door de wijk. Ze zetten zich proactief in 

tegen woninginbraken, maar maken ook melding van verdachte situaties of onge-

regeldheden die zij tegen komen. Wat ze aan kunnen treffen zijn onder andere on-

afgesloten auto’s, openstaande ramen en kostbare spullen op zichtbare plaatsen. 

DINSDAG 9 JUNI 2015  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

Bij het aantreffen van een dergelijke onveilige situatie, bel-

len ze aan of laten een voorgedrukt briefje achter. 

 

Aanmelden als burgervrijwilliger? 
Voor meer informatie en/of aanmelden kom dan op 27 mei 

naar de Buurttent die vanaf 19.30 tot 21.00 uur op het par-

keerterrein van de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg 

staat of stuur voor aanmelden een mailtje naar:  

info@wijkraadzuid.nl 

 

Bouwdorp Vlinderbroek 

 
Het kindervakantie-bouwdorp 2014 was een groot succes. 

Dat smaakte naar meer, dus ook dit jaar is er weer een kin-

dervakantie-bouwdorp en wel 3 dagen. Het bouwfeestje 

begint op dinsdag 25 augustus en gaat door tot  donderdag-

avond 27 augustus. Wij hebben er een hoop enthousiaste 

mensen bij in de organisatie die het spektakel nog veel 

mooier  willen maken. Dit jaar bestaat het programma ei-                                                                                                                                                                                                     

genlijk uit twee delen. Deel 1: dinsdag de hele dag en                                                                                                                                        

woensdagochtend tot 12.30 uur mogen vader, moeder, opa 

en oma met jullie mee timmeren.  De timmerhulpen gaan 

ons dan verlaten, tenzij ze zich opgegeven hebben als vrij-

williger. Deel 2 : woensdagmiddag en donderdag  gaan we 

allerlei dingen doen in ons eigen dorp. Dit jaar gaan we 

werken in een thema. Het thema is  “Cowboys en Indi-

anen”. Dit betekent dat  we niet alleen spellen en andere                                                                                                                                                                  

dingen gaan doen in het thema  maar dat we ook de hutten 

in het thema gaan bouwen.                                                                                

Voor ondersteuning van de organisatie kunnen we  nog                                                                                                                

vrijwilligers gebruiken. Dat hoeft niet voor alle dagen maar 

kan ook per dag.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Er kunnen  maximaal 80 kinderen meedoen.                                                                                                                        
Meer info bel: 073-6135017,  073-6145203, 06-19941462  



 

Openbare Wijkraadvergadering 9 juni 
 

In deze wijkraadvergadering zullen de twee studenten, Jill 

en Nassima, van Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch  

hun bevindingen presenteren van het onderzoek dat zij heb-

ben gedaan onder bewoners uit de wijk Bazeldonk, de Ges-

telse Buurt en Meerendonk met betrekking tot buurthulp. 

Tevens zal het plan van de dierenweide en de verdere aan-

kleding van het activiteitenpark gepresenteerd worden door 

Gert-Jan Willems van de afdeling Realisatie en Beheer 

Openbare Ruimte van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

 

Wandelen + fit = Wandel je fit 

 
Houdt u van wandelen en van gezelligheid? Wilt u op een 

laagdrempelige manier werken aan uw conditie en nieuwe 

mensen ontmoeten? Meldt u dan aan voor Wandel je fit, 

een initiatief van Van Neynsel. Senioren krijgen onder pro-

fessionele begeleiding een beter conditie passend bij hun 

eigen levensstijl. Bewegen is belangrijk, zowel voor jong 

als voor oud.  

Binnen Wandel je fit kunnen deelnemers bij aanvang een 

gratis fittest krijgen om te zien wat je mogelijkheden zijn. 

Na tien weken volgt een nieuwe test om te kijken of er 

voortgang is geboekt.  

Maar Wandel je fit is meer dan dat. Het is ook een leuke 

manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Binnen het pro-

gramma leer je nieuwe mensen kennen in een vertrouwde 

setting. Aansluitend aan de wandeling wordt er samen kof-

fie of thee gedronken. 

In verschillende wijken van Den Bosch wordt Wandel je fit 

aangeboden. Op Zuid begint Wandel je fit op maandagmid-

dag om 14.30 uur vanuit de receptie van Park Zuiderschans. 

De wandelingen duren ongeveer een uur.  

Nieuwsgierig? Interesse in een gratis proefles? Neem con-

tact op met de Klantenservice van Van Neynsel, tel. (073) 

822 8000 of mail naar klantenservice@vanneynsel.nl. 

     
Buurtevenement “4 de zomer” 

 
Het buurtevenement “4 de zomer” is op zaterdag 20 juni 

van 13.00 tot 17.00 bij “In de Roos”.  

De activiteiten zijn: oude brandweerauto om ritjes mee te 

maken, springkussen voor de kleintjes, Jeu de boules, dar-

ten, cupcakes versieren en opeten, hout bewerken/versieren/

schilderen van Inhout, schilderijtje schilderen, aardewerk 

glazuren vanuit Allure (na het afbakken bij In de Roos op-

halen), cupcake/speldenkussentje maken van stof, bloem-

schikken, nagels pimpen, schminken, DJ Robbie, korte mu-

zikale  optredens en een drankje/ hapje. 

 

 

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 10-03-2015 
 
Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten, Maartje 

     Waarts, Ruud Geven,  Trude                                              

      Baert, Frans Baert, Jacques 

     van Dijk en Ingeborg Fick  

 

Afwezige wijkraadsleden :   - 

              
Gast(en)   :  Angelique Breukel, hoofd 

      bureau parkeermanagement 

      afdeling Stadstoezicht, Ga-

      bor Martens, wijkwerker in 

      Zuid, Jill en Nassima, vier

      dejaars studenten social  

      work, Avans Hogeschool te 

      ‘s-Hertogenbosch 

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 
Beheer Openbare Ruimte   :   Henk Verschuur en Jan van 

          den Broek 

 

Politie Brabant-Noord   :   Jan van ‘t Erve 

 
Stadstoezicht                        :   Daan van der Els 

 

Politieke partijen                 :    

 
Bezoekers                             :   38 

 

Afmelding     :   - 

 

Brabants Dagblad    :   - 

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering. De voorzitter bedankt iedereen voor de ontvangen 

steun na het overlijden van zijn vrouw en wijkraadslid Corry 

Schouten.  

   

2. Vaststellen Notulen 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is via e-mail 

gevraagd waarom het punt over de Erasmusstraat niet in de 

notulen staat. Dit punt is al meerdere malen besproken en 

bezocht door een verkeersdeskundige. De aanbevelingen 

zijn overgenomen en uitgevoerd. Als eenieder daar de ver-

keersregels naleeft, is er geen probleem. 

Naar aanleiding van de notulen kwam de vraag of het ge-

sprek met de rugbyclub al plaats heeft gevonden. Dit is het 

besproken. Het was een goed gesprek waarin wederzijdse 

punten zijn uit en besproken. Geplande toernooien, waarbij 

er gebruik wordt gemaakt van het park worden aangekon-

digd. De voetbalgoaltjes worden verplaatst naar het droge 

gedeelte. Ze worden met grondpotten vastgezet. De goaltjes 

kunnen veilig verwijderd worden bij toernooien van de rug-

by.  

 

3. Ingezonden en verzonden post 

 
Er zijn geen verzonden poststukken. 

 

 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 
  

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. 



 

De Verkeersweek staat gepland van 13 tot en met 17 april. 

Zo’n 60 leerlingen zullen hier mee bezig gaan. 

Het praktijkexamen zal plaatsvinden op 13 april. Op 17 april 

is de eindmanifestatie bij In de Roos. Wethouder Van Son 

zal hier bij aanwezig zijn. 

 

Er is door Divers een oproep gedaan. Ze zoeken vrijwilligers 

voor een nieuw project: Wooncoaches. Deze wooncoaches 

zullen worden getraind om te helpen bij verwaarloosde huis-

houdens. Doel is om het huishouden weer op orde te krijgen 

en te houden. Dit betreft zeker niet alleen schoonmaken en 

schoonhouden, maar ook het bijhouden van de financiën en 

alles wat er bij het op orde houden van een huishouden 

hoort. 

 

6.  Uitslag enquête parkeeronderzoek door An-

gelique Breukel, Hoofd Bureau Parkeermana-

gement Afdeling Stadstoezicht  
 
Op vraag van bewoners, waar veel overlast is van “vreemd 

parkeerders”, is er door Stadstoezicht een enquête gehouden. 

Regels voor wat betreft het uiteindelijk wel of niet invoeren 

van bijvoorbeeld een vergunningengebied, is dat minimaal 

60% van de uitgestuurde enquêtes moet worden terug ge-

stuurd en dat hiervan minimaal 60% achter het voorstel 

moet staan. 

In totaal zijn er 1892 enquêtes verstuurd. 1001 zijn er retour 

gekomen. Dit is 53%. 

Voor invoeren van parkeervergunning: 351 

Tegen invoeren van parkeervergunning: 650 

Er is dus geen meerderheid. 

Omdat er vooral uit het gebied rondom winkelcentrum Pet-

telaar Poort veel klachten kwamen, zijn deze straten apart 

bekeken. Hieruit bleek dat er in bepaalde straten minimaal 

60% van de enquêtes is geretourneerd en er minimaal 60% 

voorstanders zijn. Deze straten komen dan ook zeker voor 

een vergunning in aanmerking. Betrokkenen zullen hierover 

worden geïnformeerd. In april zal dit plan worden besproken 

in de Raad. Bij positief besluit zal het plan worden inge-

voerd vóór de zomervakantie. 

Vanuit de zaal: 

Bewoners van de flat aan de blauwe zone ervaren vooral op 

zondagen veel parkeerdruk. Dit is een vergunninggebied, 

met blauwe zone. Deze situatie zal met de bewoners per-

soonlijk worden besproken. 

Een van de aanwezigen vindt het geen beleid van B&W: 

Waarom niet doorgaan met het realiseren van P&R? Nu ver-

schuif je het probleem. Bij vragen over beleid gemaakt door 

B&W kan er het beste contact worden gezocht met de ge-

meente/het bijwonen van een raadsvergadering om alterna-

tieven voor te stellen. Huidig beleid is het uitschrijven van 

enquêtes en deze uitslagen respecteren en daar naar hande-

len. 

Papieren vergunningen zullen te zijner tijd worden vervan-

gen door een geautomatiseerd systeem. Dit zal ook gaan gel-

den voor de bezoekerspasjes. 

 

 

Ingekomen poststukken: 
 

Jaarverslag Koninklijke Heidemaatschappij 

Brief van Wethouder G.J. Snijders: zijn tweede termijn liep 

per 27 januari jl. af. 

Infobulletin Gebiedsontwikkeling oostelijke Langstraat 

 

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-

dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-

raadvergaderingen  
 
Kunnen er in de Liviusstraat bij de school een aantal gekap-

te bomen van het Vonk en Vlam terrein worden geplant? 

Loopt. 
Kunnen er parkeerplaatsen gerealiseerd worden aan het 

vroegere draaipunt in de Rodenbachstraat? Eerst wordt de 

straat opgeknapt, daarna bekijken of acties nodig zijn 
Graag een prullenbak plaatsen bij het grasveld aan de Vergi-

liuslaan/Homeruspad. Als het goed is, is deze al geplaatst. 

VVE van Pettelaarpoort fase 1 vraagt aandacht voor de ge-

vaarlijke situaties welke ontstaan bij de laad/losplek van de 

Jumbo. Het heeft de aandacht en er worden acties uitge-

zet. 
De matrixborden aan de Jacob van Maerlantstraat hebben 

geen nut. Het heeft de aandacht 

VVE Zuiderparkweg/Pettelaarseweg: er is al meerdere ma-

len gevraagd om een extra lantaarnpaal om veiliger het par-

keerterrein op te kunnen rijden. VVE heeft reactie gehad: 

plaatsen van lantaarnpaal staat voor dit jaar op de plan-

ning. 
 

5. Mededelingen van het bestuur 

 
Start aanleg dierenweide na oplevering van de parkeergara-

ge. De planning nu is, dat de dierenweide eind 2015 klaar is. 

Als de tekeningen klaar zijn, worden deze getoond in de 

Openbare Wijkraadvergadering. 

 

De vernieuwde plannen met betrekking tot het hostel zijn 

toegelicht. Alle procedures lopen nu. Omwonenden en be-

trokkenen worden op de hoogte gehouden. Start van de 

bouw staat gepland voor begin 2016. 

 

Het doel van de commissie jeugd is nu om jongeren te vin-

den die mee willen denken en mee willen helpen bij het rea-

liseren van een jeugdcentrum op Zuid. Ruud is hiervoor in 

gesprek met de wijkwerkers op Zuid. Er worden door bezoe-

kers tips en trucs aangedragen hoe de juiste jongeren hier-

voor te vinden. Deze tips worden allemaal meegenomen. 

 

12 en 13 april zijn er weer rondleidingen in de Heemtuin. 

Aanmelden is niet nodig. 

 

Er staan weer meerdere evenementen gepland op de Pette-

laarse Schans. Dit zijn onder andere: 

� Kingsland Festival (27 april) 

� Bevrijdingsfestival (5 mei) 

� Dancetour (14 mei) 

De organisaties van deze evenementen worden uitgenodigd 

om met de Wijkraad om de tafel te gaan en de plannen te 

bespreken. Dit heeft als doel om problemen zoals deze in het 

verleden voorkwamen, te voorkomen. 

 
 



 
Volgens de wijkagent: Wat zich daar afspeelt, geen idee. 

De plek heeft de aandacht. Het pand is particulier bezit, 

contacten lopen. De huidige activiteiten behoeven geen 

vergunning, dus geen grond om te handhaven. 

 

10. 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 juni 2015.  

 

Veilig Verkeersweek Zuid 2015 

 
Tijdens de verkeersweek zijn er door Stadstoezicht allerlei 

controles uitgevoerd. Er is gecontroleerd bij de blauwe zo-

nes op ongeldige parkeerkaarten, op te lang geparkeerd 

staan, op de gele bezoekerskaartjes waarbij geconstateerd 

was dat bezoekerskaartjes met potlood waren ingevuld en 

duidelijk te zien was dat men met een gum bezig was ge-

weest en geen kenteken ingevuld op verschillende gele be-

zoekerskaartjes. Totaal zijn er 11 verbalen uitgeschreven, 

een aantal waarschuwingen gegeven en zijn er vele ge-

sprekken gevoerd met bewoners. Vrijdagmiddag 17 april 

heeft Stadstoezicht op de Pettelaarseweg een controle uit-

gevoerd op het verkeersgedrag van leerlingen in de wijk 

Zuid. Terwijl de school uitging hebben zij diverse leerlin-

gen aangesproken op hun verkeersgedrag. Tevens hebben 

zij 1 van die jongens officieel gewaarschuwd voor zijn 

fiets gedrag. 

Naast de school is een speeltuintje gesitueerd en deze was 

door een aantal leerlingen ernstig vervuild. De leerlingen 

zijn aangesproken op hun gedrag en de speeltuin is door 

hun schoongemaakt. Tijdens deze actie was een buurtbe-

woner getuige van het tafereel en was erg blij met de ma-

nier van optreden. 

Bromfiets controle                                                                                            
In samenwerking met het Verkeers Handhavings Team 

(VHT) was er op donderdag 16 april bromfietscontrole. Er 

waren 49 controles op de rollenbank. Eén bromfietsbe-

stuurder had geen rijbewijs en kreeg een verbaal, één had 

geen verzekering en één kon geen rijbewijs tonen. Tevens 

zijn er 61 fietsen gescand door het fietsen diefstal preven-

tieteam. Eén fiets is uit het verkeer ontrokken vanwege 

niet kunnen vaststellen wie de houder/eigenaar was.      

Framenummer en barcode waren verwijderd. 

 

Controle door de Politie 

In verband met CAO acties zijn er voor “lichtere” gedra- 

gingen geen verbalen uitgeschreven maar werden er waar-

schuwingen gegeven bijvoorbeeld: 

Het niet bij hebben van een rij-en/of kentekenbewijs 51 

waarschuwingen, niet dragen van een gordel 13 waarschu-

wingen, door rood licht fietsen 13 waarschuwingen, lichte-

re snelheidsovertredingen 12 waarschuwingen. 

Maar er zijn ook verbalen uitgeschreven bijvoorbeeld: 

Bellen 5 verbalen, rood licht 1 verbaal, kinderen los in de 

auto 2 verbalen, rijden zonder rijbewijs 2 verbalen. Er is 

een openstaande boete geïnd van € 105,00 De belasting-

dienst heeft op 5 voertuigen beslag gelegd en er werd ter 

plaatse € 8254,10 geïnd. Tijdens het praktisch examen is 

de route begeleid door 2 politieagenten. 

 

 

Bij problemen/overtredingen mogen bewoners contact op-

nemen met Stadstoezicht. 

 

De Van Heelustraat wordt nu niet meegenomen in het toe-

wijzen van een vergunning. Er zijn maar 59% enquêtes ge-

retourneerd, maar daarvan heeft 90% aangegeven graag een  

parkeervergunning te willen. Deze straat grenst ook al aan 

een huidig vergunninggebied. Deze straat zal nader worden 

bekeken. 

 

7. Sociale makelaardij door ZuidLeeft gepre-

senteerd door Gabor Martens, Wijkwerker in 

Zuid.  
 

Dit is een nieuw initiatief vanuit Divers. Alle (bewoners) 

initiatieven krijgen een steuntje in de rug. ZuidLeeft 

(vergelijkbaar met Mooi zo, Goed zo) verbindt sociale initi-

atieven met fondsen en bedrijfsleven uit de wijk. Aanmel-

den van initiatieven kan bij Divers. De criteria waaraan het 

initiatief moet voldoen, ontvangt u bij het aanmeldformu-

lier. Hoe concreter de aanvraag, hoe beter er gezocht kan 

worden naar een perfecte match! 

 

8. Onderzoek naar Buurthulp door Jill en Nas-

sima, vierdejaars studenten Social Work aan 

de Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch  
 

Voor hun afstudeeronderzoek doen Jill en Nassima onder-

zoek naar waar de behoeften aan buurthulp ligt bij onze 

wijkbewoners. Dit gaan ze in kaart brengen. 

Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk personen te inter-

viewen. Doelen zijn: behoeften in kaart brengen, start op-

zetten Buurthulp, doen van aanbevelingen aan Divers 

Vanuit de zaal: Worden de resultaten gepresenteerd? Als 

dit wenselijk is, willen ze dit graag doen. 

 

Wat denken jullie toe te voegen aan alle huidige initiatie-

ven? Dat is dus nog wat onduidelijk. Dat moet het onder-

zoek uitwijzen. Uitdaging blijft om juist die mensen te be-

naderen die nu nog niet duidelijk in beeld zijn. Vanuit Di-

vers hebben ze namen gekregen van zogenaamde sleutelfi-

guren. Zij kunnen meer vertellen over de wijk en de bewo-

ners. 

 

9. Rondvraag  
 

Er komen veel klachten over de nieuwe busdienstregeling. 

Vooral over het feit dat er vanuit Zuid geen bus meer recht-

streeks de stad in gaat. Alle bussen gaan eerst naar het stati-

on. Dit komt doordat de oude bussen i.v.m. milieueisen de 

stad niet meer in mogen. Mensen stappen op het station 

over op elektrische bussen. Het lijkt alsof er, waar nu de 

ingang van het bouwterrein van de parkeergarage is, een 

opstapplaats gaat komen. Dit is niet zeker. Klachten indie-

nen bij Arriva of de Provincie. Gemeente staat hier buiten. 

Dit punt zal ook besproken worden bij het Bewonersraden-

overleg. 

 

Auto’s kunnen weer de Zuiderster/Pettelaarse Schans oprij-

den. Slagboom is nog dicht, maar de sloot is dichtgegooid, 

dus daar kan overheen gereden worden. 

 

De voormalig Tattooshop aan de Hildebrandstraat maakt 

een verpauperde indruk. Wat gaat daar gebeuren?  

 


