
Repair Café Den Bosch in Zuid zoekt een coördinator 

In het Repair Café in Den 
Bosch in winkelcentrum Zui-
derpassage (Zuiderparkweg 
496) kunnen bewoners gratis 
spullen laten repareren. Het 
Repair Café wordt gerund 
door een gezellige groep 
vrijwilligers. Per keer zijn er 
ongeveer tien vrijwilligers 
aanwezig: reparateurs, men-
sen aan de naaitafel en twee 

gastvrouwen. Er is nu dringend behoefte aan een VRIJ-
WILLIG COÖRDINATOR: een regelaar die alles in goede 
banen leidt!  

Het werk is flexibel in te delen en kan gedeeltelijk vanuit 
huis worden gedaan. Eventueel zijn de werkzaamheden te 
verdelen over meerdere personen. Het gaat om ongeveer 8 
uur per week. De coördinator wordt ondersteund door een 
welzijnswerker van Welzijn Divers en (indien aanwezig) 
een stagiaire van de Avans Hogeschool. 
De voornaamste taken zijn: 
*Openen en sluiten van het Repair Café en algemene coör-
dinatie tijdens de openingsuren (eenmaal per drie weken); 
*Rooster maken voor de vrijwilligers van het Repair Café 
(reparateurs e.a.); 
*Publiciteit verzorgen, zoals Facebook bijhouden, flyers 
opmaken e.d.; 
*Er voor zorgdragen dat de ruimte opgeruimd achterblijft; 
*Enthousiasmeren en werven van nieuwe vrijwilligers voor 
het Repair Café. 
Is dit een leuke vrijwilligersfunctie voor u? Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met Bouchra Aatif Afen-
di, wijkwerker Welzijn Divers, b.aatif.afendi@divers.nl of 
073 61 24 488. 

Openbare Wijkraadvergadering 8 september 
 
In deze openbare wijkraadvergadering zal de directie van 
Van Neynsel toelichting geven op de nieuwbouwplannen 
van Park Zuiderschans. 
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voor bewoners van Zuid 

Evenementenkalender voor Zuid 
 
Nieuw op de website van Wijkraad Zuid is de evenementenkalender. Een kalender 
die alleen de evenementen en activiteiten in Zuid laat zien. Iedereen die een evene-
ment of een activiteit organiseert in Zuid en wil publiceren kan dat mailen naar 
info@wijkraadzuid.nl. Wat moet je vermelden voor publicatie in de evenementen-
kalender? De dag waarop het evenement zal plaatsvinden, de tijd, wat voor soort 
evenement, de eventuele kosten, voor wie het evenement geschikt is, waar het eve-
nement zal worden gehouden en een adres als wijkbewoners meer willen weten  

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015  
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 
CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  
 

over het evenement bijvoorbeeld een e-mailadres en/of een 
telefoonnummer. Voordat je een evenement of activiteit 
doorgeeft voor publicatie kijk dan eerst op de website zodat 
je ziet wat de bedoeling is en hoe de vermelding op de web-
site komt te staan. 
 
Buurtpreventie 
 
De eerste wijkbewoners hebben zich aangemeld voor het 
Buurtpreventieteam. 

In oktober gaat onder auspiciën van de Wijkraad Zuid het 
project Buurtpreventie starten en zal het Buurtpreventie-
team van start gaan. 
Vrijwilligers lopen in tweetallen op gezette tijden door de 
wijk. Ze zetten zich proactief in tegen woninginbraken, 
maar maken ook melding van verdachte situaties of ongere-
geldheden die zij tegen komen. Wat ze aan kunnen treffen 
zijn onder andere onafgesloten auto's, openstaande ramen 
en kostbare spullen op zichtbare plaatsen. Bij het aantreffen 
van een dergelijke onveilige situatie, bellen ze aan of laten 
een voorgedrukt briefje achter. 
 
Aanmelden als burgervrijwilliger? 
 
Dat kan door u aan te melden tijdens de openbare wijkraadverga-
dering of per brief naar postbus 5036, 5201 GA ‘s-Hertogenbosch 
of stuur een e-mail naar info@wijkraadzuid.nl. 
 



 
Helicom maakt de wijk schoon 

 
Een van de vele groepen in de wijk  
 
Helicon VMBO Den Bosch 
houdt jaarlijks een opruimdag 
tijdens de laatste schoolweek. Op 
deze dag ruimen de leerlingen de 
school op én zorgen ervoor dat 
rondom de school het zwerfafval 
opgeruimd wordt. 
Dit jaar zijn de leerlingen in de 
omgeving van de Hervensebaan 
en van de Jacob van Maerlant-

straat aan de slag gegaan. Het schoolgebouw aan de Jacob 
van Maerlantstraat staat middenin een woonwijk, wij vin-
den het belangrijk dat omwonenden geen overlast hebben 
van onze leerlingen. Samen maken we gebruik van dezelfde 
omgeving, samen zorgen we ervoor dat deze omgeving 
schoon blijft.  
Dat betekent dat we niet alleen deze week een opruimdag 
houden en de wijk ingaan maar dat we ook de rest van het 
schooljaar aandacht besteden aan een schone omgeving. 
Graag willen we ons groene karakter uitstralen naar de be-
woners.  
Zijn er dingen waar u zich aan stoort, neemt u dan direct 
contact op met de receptie van school (073) 642 2155). Sa-
men zullen we vast tot een passende oplossing komen. 
 
Uitbreiding parkeerregeling Zuid 
 
Situatie 
De (uitbreiding van de) parkeerregeling is ingegaan per 1 
augustus 2015. Vanaf deze datum kan er in het gebied al-
leen geparkeerd worden met een parkeervergunning of met 
een bezoekerskaartje. De invoering valt in de vakantieperi-
ode. Stadstoezicht zal hiermee rekeninghouden bij het 
handhaven. 
 
Gebied Zuid 
Het nieuwe gebied vormt samen met het al bestaande ge-
bied één sector met een parkeerregeling.                                                                                                                          
De uitbreiding bestaat uit de Cicerostraat, Liviusstraat, Pla-
tostraat, Tacitusstraat, Vivaldistraat, gedeelte Sweelinck-
plein, gedeelte Zuiderparkweg en gedeelte Mozartsingel. 
 
Gebied Baseldonk 
Het nieuwe gebied vormt samen met het al bestaande ge-
bied één sector met een parkeerregeling.                                                                                                               
De uitbreiding bestaat uit de Coornhertstraat en Van Hee-
lustraat. 

 
Verslag OpenbareWijkraadvergadering 09-06-2015 
 
Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    
      Baert, Frans Baert, Ingeborg 
      Fick en Ruud Geven 
                                                
Afwezige wijkraadsleden    :   Maartje Waarts en Jacques 
      van Dijk       
              
Gast(en)   :  Gert-Jan Willems, projectlei-
      der activiteitenpark/Stads- 
      walzone 
 
Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 
 
Beheer Openbare Ruimte   :   Jan van den Broek 
 
Politie Brabant-Noord   :   Jan van ‘t Erve afgemeld 
 
Stadstoezicht                        :   Henk Lambooij afgemeld is 
     vervangen door Daan van 
     der Els 
 
Politieke partijen                 :   Roy Geers (raadslid voor 
        Rosmalens Belang) 
 
Bezoekers                             :   40 

 
Brabants Dagblad    :   - 
 
1. Opening 
 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-
gadering.  
   
2. Vaststellen Notulen 
 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Ingezonden en verzonden post 
 
Ingekomen en verzonden poststukken worden meegenomen 
bij de bestuursmededelingen. 
 
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 ge-
kapte bomen van het Vonk en Vlam terrein worden geplant. 
Jan van den Broek kijkt wat mogelijk is. 
*Speelplekken in de Gestelsebuurt zijn gerealiseerd. Ver-
keersstructuur bij de Rodenbachstraat is aangepast. Er volgt 
nu nog een betere belijning bij de parkeerplaats omdat auto's 
daar nu half op de weg staan. 
*Graag een prullenbak plaatsen bij het grasveld aan de Ver-
giliuslaan/ Homeruspad. Is geplaatst maar staat niet op de 
goede plaats. 
*VVE van Pettelaarpoort fase 1 vraagt aandacht  voor de 
gevaarlijke situaties welke ontstaan bij 
de laad/ losplek van de Jumbo. Het heeft de aandacht en er 
worden acties uitgezet 
*Het matrixbord aan de Jacob van Maerlantstraat is gerepa-
reerd, nu is het andere bord kapot. Het heeft de aandacht. 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

  
dinsdag 8 september 2015 
dinsdag 8 december 2015  

dinsdag 8 maart 2016 
dinsdag 7 juni 2016  

 
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 
7. Presentatie van de dierenweide en verdere 
aankleding van het activiteitenpark door Gert-
Jan Willems van de afdeling Realisatie en Be-
heer Openbare Ruimte van de gemeente 's-
Hertogenbosch 
 
In het najaar wordt het kleine speeltuintje naast het basket-
balveld verwijderd en wordt groen. Basketbalveld blijft, be-
strating scouting wordt verbeterd. Aanleg 5 parkeerplaatsen 
voor de rugby. Twee skatebaantjes worden verplaatst naast 
rugbyveld bij fietspad. Als de parkeergarage open is wordt 
gestart met de aanleg van de dierenweide. Grond wordt eerst 
afgegraven en gesaneerd, daarna opgehoogd zodat het min-
der nat is. De dierenweide is omheind met een hek, maar er 
is een inham waaraan het dierenverblijf grenst en speeltoe-
stellen voor de kleintjes, zodat je op zo goed mogelijke ma-
nier de beesten in de dierenweide kunt beleven. Het beheer 
van de dierenweide ligt bij de gemeente met Jan Timmer-
mans als coördinator. Met Maartje van de wijkraad wordt 
overleg gepleegd over het verloop. 
 
Vraag of de bomendiversiteit kan terug komen in het park. 
Momenteel worden er vooral veel Elzen geplaatst. Wordt 
onderzocht. 
 
Vakwerkhuisje van de rugby krijgt een kleine opknapbeurt 
en blijft vooralsnog bergruimte voor de rugby. Voetbalgoal-
tjes worden naar het droge gedeelte van het park verplaatst. 
 
Picknick-/schaaktafel wordt waarschijnlijk bij de jeu de bou-
le geplaatst. Ideeën over plaatsing zijn welkom. 
 
Laagtes in het Zuiderpark die vaak nat zijn kunnen mischien 
gebruikt worden als schaatsbaantje. Onderzocht wordt wat 
technisch en financieel mogelijk is. 
 
8. Rondvraag 
 
José van den Broek, buurtsportcoach voor 55 plussers stelt 
zich voor. In oktober is er een fitnesstest in samenwerking 
met de sportverenigingen op Zuid. Gekeken wordt wat de 
individule mogelijkheden zijn om te sporten. 
 
Zuiderschans wordt afgebroken. Er vindt herbouw plaats. 
Opmerking dat goede communicatie met omwonenden ont-
breekt. Als oorzaak wordt gezien het vertrek van de 
directeur. 
 
Een bewoner noemt vele verbeterpunten in bestrating. Voor-
zitter vraagt deze punten per mail toe te sturen, zodat alles 
goed beoordeeld kan worden. 
 
Stichting ”Waarom Wij” stelt zich voor. De doelstelling van 
de stichting is de jeugd d.m.v. gesprekken bewust te maken 
dat ze geen verkeerde keuzes maken in het leven. De stich-
ting is gehuisvest in het pand Hildebrandstraat 14. De wijk-
raad en wijkmanager worden uitgenodigd een keer te komen 
kijken hoe alles verloopt. Op 27 juni wordt er in de Potgie-
terhof een evenement georganiseerd. Iedereen is welkom. 
 
Op 13 juni organiseert Cello een buurtevenement bij in de 
Roos genaamd 4 de Zomer. 
 
Bouchra van Divers heeft folders voor het geopende Repair-

 
*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. VVE heeft reactie gehad: Plaatsen van 
lantaarnpaal staat voor dit jaar op de planning. 
*Gevel Pettelaarseweg. Afdeling Bouwen/bouwinspecteur 
is in gesprek met de eigenaar 
 
5. Mededelingen van het bestuur 
 
*Buurtpreventie. 
De voorzitter vertelt dat de wijkraad het initiatief heeft ge-
nomen om buurtpreventie op te starten. Er gebeurt veel in 
Zuid. Zie ook de BIN berichten die binnenkomen. De wijk-
raad heeft zich laten informeren door de heer van Woerkom 
die buurtpreventie heeft opgezet in Drunen. Daar werkt het 
goed en de wijkraad wil ook voor deze vorm kiezen. Nu is 
het zaak om te inventariseren of er belangstelling is.  
De stichting Waarom Wij geeft aan dat zij belangstelling 
hebben om mee te doen. Twee jaar geleden deden zij aan 
buurtpreventie in de Gestelsebuurt. Dat werkte goed. Zij 
zouden graag mee willen doen met de wijkraad. De voorzit-
ter heeft een lijstje waar geïnteresseerde zich na afloop van 
de vergadering kunnen inschrijven. 
 
Bedoeling is dat je met koppels loopt. Vrouwen lopen niet 
alleen. Het is altijd man/vrouw. Als er genoeg gegadigden 
zijn, dan wordt er een rooster gemaakt. Gemiddeld loop je 3 
uurtjes. Je kunt zelf aangeven wanneer je het beste kan. 
*Naar aanleiding van de parkeerenquête denkt de gemeente 
nog voor de zomer de nieuwe vergunninghouderzones te 
kunnen instellen. 
*Evaluatie Dancetour moet nog volgen, echter de ervaring 
was dat dit evenement voor de direct omwonenden een grote 
chaos was. Gedumpte fietsen, plassen, poepen en kotsen in 
tuinen, beschadigen auto’s. 
*Afval dumpen. Er wordt veel illegaal afval gedumpt in de 
wijk bijvoorbeeld bij de Zuiderpassage en de Hadewych-
straat. 
 
6. Presentatie van het onderzoek naar Buurt-
hulp door Jill en Nassima, vierdejaars studen-
ten Social Work aan de Avans Hogeschool te 's-
Hertogenbosch 
 
Jill en Nassima hadden de opdracht voor school de zorg in 
de wijk te onderzoeken. 25 mensen in de Gestelsebuurt en 
Baseldonk zijn geïnterviewd. Wegens herexamens waren ze 
deze avond niet in staat hun verslag toe te lichten, maar het 
verslag is wel beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                  

Volg de wijkraad ook op:  
www.wijkraadzuid.nl  

 www.twitter.com/wijkraadzuid 
www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid 



 
Wijkplein  
 
Heb jij deze vakantie heel veel post ontvangen waarvan je 
eigenlijk niet weet wat je er mee moet? Of heb je de post 
niet open gemaakt omdat je bang bent voor wat er in staat? 
Neem dan al je post mee naar het wijkplein, dan gaan we 
samen met jou de post open maken, uitzoeken en weer or-
de op zaken stellen. En dat allemaal onder het genot van 
een kopje koffie. Wijkplein Nieuw Zuid,   
Jac van Looystraat 5,  5216 SB ’s-Hertogenbosch, 
(073) 8225285. 
 
Buurtevenement “4 de Winter” 
 
Het buurtevenement “4 de Winter” is op zaterdag 7 no-
vember 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/versie-
ren/schilderen van Inhout, schilderijtje schilderen, aarde-
werk glazuren vanuit Allure (na het afbakken bij In de 
Roos ophalen), cupcake/speldenkussentje maken van stof, 
bloemschikken, nagels pimpen, schminken, DJ Robbie, 
korte muzikale  optredens en een drankje/ hapje. 
 
Bijeenkomst ‘Slimmer omgaan met geld’ 
 
Kom je elke maand net een beetje geld tekort? Misschien 
kun je nog besparen op bijvoorbeeld energiekosten! Of heb 
je recht op toeslagen. Kom naar één van de vier gratis in-
formatiebijeenkomsten met financieel deskundige Eef van 
Opdorp en ontdek hoe jij kunt besparen. Ontvang (bespaar)
tips en stel je vraag!   
 
Waar, wanneer en voor wie? 
Dinsdag 8 september, 19.30 – 21.30 uur , Brede Bossche 
School Nieuw Zuid 
Donderdag 10 september, 19.30 - 21.30 uur, Brede Bos-
sche School Haren, Donk en Reit 
Dinsdag 15 september, 19.30 - 21.30 uur, Brede Bossche 
School Kruiskamp 
Donderdag 17 september, 19.30 – 21.30 uur, De Biechten 
 
Voor alle huurders van Zayaz, Brabant Wonen en Kleine 
Meierij die advies willen over hun geldzaken. De informa-
tieavonden worden georganiseerd door de Bossche wo-
ningcorporaties en de gemeente. 
 
Persoonlijke tips 
Doe je er alles aan om je uitgaven te beperken en kom je 
nog steeds elke maand geld tekort? Misschien is een woon-
lastencoach dan iets voor jou. Tijdens de infoavonden stel-
len de woonlastencoaches van de gemeente zichzelf voor. 
Je krijgt direct de mogelijkheid om je gegevens achter te 
laten voor het maken van een afspraak. De coach komt 
vervolgens bij je thuis voor een gesprek en kijkt samen met 
jou naar mogelijke oplossingen voor je hoge woonlasten. 

Aanmelden  
Lijkt het je leuk om bij één van de bijeenkomsten aanwe-
zig te zijn? Meld je dan vandaag nog aan!   
 
Link naar de website: http://www.woonlastendebaas.nl/
aanmelden-slimmer-omgaan-met-geld  
 

 
Cafe in de Zuiderpassage. 
 
Nieuwe wijkwerker Anine Vloedgraven stelt zich voor. 
 
Wijkpleinconsulent Kitty de Graaf stelt zich voor. Zij heeft 
zitting in de BBS op maandag en donderdag van 09.00 tot 
12.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.  
 
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 8 september 2015. 
 
Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 
 
Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens wor-
den bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu 
uw kans. Veilig Verkeer Nederland organiseert voor ver-
keersdeelnemers van 50 jaar en ouder een aantal gratis 
opfriscursussen. In 3 bijeenkomsten van 2 uur praat een 
gecertificeerde rijinstructeur u bij over alle verkeersregels 
die in de loop der jaren veranderd zijn. 

*U wordt alle drie de dagen verwacht 

 
Gratis cursus Fietsveiligheid met e-bike? 
Wilt u graag naar een cursus Fietsveiligheid met e-bike ko-
men. De cursus bestaat uit theorie en praktijk. De praktijk 
omvat een vaardigheidsparcours. Een lokale fietsenhandel 
is aanwezig met e-bikes (elektrische fietsen) die u vrijblij-
vend kunt testen. Als u overweegt over te stappen van een 
gewone naar een elektrische fiets, heeft de cursus zeker toe-
gevoegde waarde voor u.  

**Bij deze cursus is er ook een route door de wijk met uitleg verkeerssitu-
aties. 
     
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, er is 
geen examen.  Is dit iets voor u? 
 
U kunt zich tot 10 dagen voor aanvang van de cursus aan-
melden (per brief, mail of telefoon) bij: 
Veilig Verkeer Nederland   
Spoorakkerweg 2B 
5071 NC Udenhout 
013-5110190 
steunpuntbrabant@vvn.nl  
Wij gaan verhuizen, na 1 september kunt u zich aanmelden 
bij: VVN Steunpunt Zuid, Beekstraat 52, 6001 GJ Weert 
088-5248850 
steunpuntzuid@vvn.nl  
 
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: man/
vrouw, voorletters, achternaam, adres, postcode, plaats, ge-
boortedatum en telefoonnummer. 
 
U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een be-
vestigingsbrief met de locatiegegevens. 

Donderdag 17 september 13.30 -17.00  Den Bosch. 
Donderdag   1 oktober 13.30 -17.00  Den Bosch. 
**Vrijdag 9 oktober 12.45-17.00  Rosmalen 

*Dinsdag 15, 22 en 29 september  09.30-11.30 Den Bosch Noord 
*Donderdag 17, 24 september en 1 oktober 09.30-11.30 Den Bosch         
Oost 

*Dinsdag 3, 10 en 17 november 09.30-11.30 Den Bosch West 
*Dinsdag 3, 10 en 17 november 13.30-15.30 Den Bosch Zuid 


