
plezierig. Gras- en roosterpaden en bruggen zijn bijvoor-
beeld aangelegd. Op vrijdag 5 februari is het opgeknapte 
Bossche Broek officieel heropend.  
 
Winter in Zuid    (hoe mooi kan Zuid zijn) 

Zuiderpark. Foto is gemaakt door John Vorstenbosch 
 
Wijkraad is op zoek naar nieuwe leden 
 
Wijkraad Zuid is een stichting die zich als doel stelt om een 
optimaal leefklimaat te creëren en te behouden alsmede het 
algemeen welzijn van de bewoners van de wijk te bevorde-
ren. Haar taak bestaat uit het behartigen van de belangen 
van de wijk en van haar bewoners in het algemeen. Hierbij 
kan men denken aan onderwerpen die te maken hebben met 
bijvoorbeeld de algemene veiligheid, de verkeersveiligheid, 
speciale voorzieningen ter verbetering van het woongenot 
en verbetering van de leefbaarheid (o.a groenvoorzienin-
gen, verlichting, speelgelegenheid) enzovoorts.  
Wellicht zijn er onder U belangstellenden, die ons actief 
willen ondersteunen door deelname in de Wijkraad. U kunt 
ons dit laten weten na afloop van de vergadering of indien u 
niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u ons berei-
ken via Postbus 5036, 5201 GA 's-Hertogenbosch. 
 

 
Misverstand om bomenkap 
 
In de vorige Nieuwsbrief december 2009 stond bij medede- 
lingen van het bestuur dat in de Bossche Omroep was te le-
zen dat er een vergunning is aangevraagd om 10 bomen te 
kappen in de Beethovenlaan no. 18. Bewoners van no. 18 
zijn door verschillende buurtbewoners aangesproken waar-
om zij een vergunning hadden aangevraagd om 10 bomen te 
kappen. Dit is een misverstand. Bewoners van no. 18 hebben 
geen vergunning aangevraagd maar no. 18 was als eerste 
woning in de Beethovenlaan benoemd om reden dat er bij 
plaatsing in de Bossche Omroep nog geen huisnummers aan 
de tegenover liggende nieuwbouwwoningen waren toegewe-
zen. 
 
Bouwen op Zuid 
 
De heer Visser van de afdeling Stadsontwikkeling van de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch zal in de openbare wijkraadver-
gadering d.d. 16 maart de stand van zaken over nieuwe ont-
wikkelingen in Zuid toelichten. 
 
Parkeren in Zuid 
 
Er is al vaker in openbare wijkraadvergaderingen gesproken 
over parkeerproblemen en oplossingen in Zuid. In 2007 zijn 
er in samenwerking met Stadstoezicht parkeerdrukmetingen 
gehouden. Wijkraad zal in de openbare wijkraadvergadering 
d.d. 16 maart wederom het parkeren in Zuid aan de orde 
stellen omdat de informatie uit het parkeeronderzoek 2007 
mogelijk enigszins gedateerd is. Wij nodigen wijkbewoners 
van harte uit om over dit onderwerp mee te praten. Aanwe-
zig is de heer Ottens van de afdeling Stadstoezicht van de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch.  
 
Afscheid van onze buurtcoördinator 
 
Bert Raaijmakers stopt na 6 jaar als buurtcoördinator in 
Zuid. Bert kan zijn werk als buurtcoördinator na een dienst-
ongeval niet meer uitvoeren. Wijkraad Zuid wenst hem veel 
succes in zijn nieuwe functie bij de politie.   
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voor bewoners van de wijk Zuid 

Bossche Broek 
 
Het is u vast niet ontgaan: het Bossche Broek is 
stevig opgeknapt. Er zijn sloten gedempt, waar-
door de waterstand is gestegen. Het gebied is 
natter dan voorheen. Bloemrijke hooilanden 
komen terug. De oevers van sloten zijn natuur-
vriendelijk ingericht. Vooral vlinders, kikkers en 

vele vogelsoorten profiteren hier van. Maar de opknapbeurt is ook voor mensen 
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Veilig Verkeersweek Zuid 2010 
 
De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Ver-
keer Nederland, Politie en Stadstoezicht voor de veertiende 
keer een Veilig Verkeersweek op Zuid. De Veilig Ver-
keersweek Zuid zal dit jaar gehouden worden van maandag 
19 t/m vrijdag 23 april. Wijkraad Zuid zal wederom aan de 
deelnemende basisscholen op 31 maart en 1 april de fiets-
keuringen verzorgen. Het theoretisch examen zal plaatsvin-
den op donderdag 15 april. Op donderdag 22 april  zal de 
opgedane kennis voor wat betreft het praktijkgedeelte wor-
den getoetst. Ter afsluiting is er op donderdagmiddag 22 
april vanaf 13.30 uur een slotmanifestatie bij “In de roos” 
waar de examenkandidaatjes aan een verkeersquiz deelne-
men. Inzet is de verkeersbokaal 2010. En uiteraard zal het 
verkeersdiploma dan aan de geslaagde leerlingen worden 
uitgereikt door de wethouder van verkeer. Ten slotte zullen 
er in de Veilig Verkeersweek Zuid vele verkeerscontroles 
worden uitgevoerd.  
 
Deelnemende scholen in 2010 
 
Leerlingen van basisschool De Cirkel en Het Bosschebroek 
zullen tijdens de Veilig Verkeersweek Zuid, het praktisch-
verkeersexamen afleggen. 

 

 
Werkbezoek aan Zuid 
 
Op 12 december bracht het college voor de tweede keer een 
werkbezoek aan Zuid.  
Het bezoek aan de wijk ging van start bij de geplande locatie 
voor een hostel aan de Geert Grootestraat. Harold Tiesing 
stond klaar om het college op deze koude zaterdagmorgen te 
verwelkomen met warme chocomel. Hij nodigde wethouder 
Eugster uit om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over 
de locatie. Het plan heeft draagvlak onder de bewoners no-
dig om te slagen. Familie Hoos nodigde het college uit om 
vanuit hun tuin de enorme impact die het gebouw heeft op 
de buurt te laten zien. Verschillende bewoners gaven tijdens 
het bezoek aan dat een hostel op deze plek wel zou kunnen 
maar in een ander mooier gebouw. 
Van hier uit ging de groep splitsen. Een groep ging per fiets    
Zuid bezoeken de andere groep ging te voet richting Gestel-
sebuurt.  
Deze groep bracht op de weg naar de Gestelsebuurt een be-
zoek aan de Zuiderpassage. Wethouder Pauli vertelde volop 
bezig te zijn om van de Zuiderpassage iets moois te maken 
met daarbij goede parkeervoorzieningen. Vervolgens bracht 
de groep een bezoek aan de wijkwinkel De Ster waar vrij-
willigers vertelde wat er allemaal gebeurt in de wijkwinkel. 
Daarna bracht de groep een bezoek aan De Symfonie, een 
nieuw woonzorgcentrum waar zestien schizofrenen wonen 
met begeleiding van Cello.  
Als laatste is een bezoek gebracht aan De Cirkel. 
 
De groep met de fiets begon  het bezoek in de Jan Smeken-
straat waar mevrouw Baert zich af vroeg wanneer er einde-
lijk speelterreintjes worden aangelegd tussen de Omnia flats.  
Henk Verschuur gaf aan dat het aanleggen in februari kan 
starten. Verder is aandacht gevraagd voor de vele brommers 
en scooters die over de stoep scheuren en de verzakte stoe-
pen in de gangen en de baksteentjes die bij regen spiegelglad 
worden. 
Dik tevreden zijn de bewoners in de Jacob van Maerlant-
straat  over de nieuwe haagbeplanting in de straat. 
Vervolgens ging de groep naar de Limietlaan waar al jaren 
lang parkeerproblemen zijn. Er is een inrijverbod dat mas-
saal wordt genegeerd en wordt gebruikt om gratis te parke-
ren. Wethouder Eigeman vertelde dat er een brief aan om-
wonende klaar ligt ter voorbereiding van een verkeersbesluit 
dat het mogelijk maakt de weg definitief af te sluiten en al-
leen voor bevoegde open te houden.  
Barbara Wolfs wachtte de groep op bij de kruising Pettelaar-
seweg/Hekellaan. Zij heeft aan het college laten zien hoe 
gevaarlijk de kruising is voor fietsers doordat verschillende 
verkeerstromen tegelijkertijd groen licht hebben.   
Over het nieuwe aangelegde fietspad ging het richting win-
kelcentrum Pettelaarpoort. Achter het winkelcentrum wees 
bewoner Jan Janssens op de grote parkeerdruk rond het win-
kelcentrum. ‘En het wordt straks nog erger als het St. Jansly-
ceum uitbreid.’ Pratend over mogelijke oplossingen blijkt 
dat de gemeente geen blauwe zones meer in het leven roept, 
vanwege de noodzaak te controleren. Bewoners kunnen ech-
ter wel een aanvraag indienen om belanghebbendenparkeren 
in te voeren. Als daar draagvlak voor is, kan de gemeente 
daar vervolgens toe besluiten. 
Ben van Bennekom wachtte de groep op bij zijn Heemtuin. 
Enthousiast gaf Ben de groep een rondleiding door zoals hij 
zelf zegt het mooiste stukje van Zuid. Ben zegt ook geen 
voorstander te zijn voor het aanleggen van een brug vanaf de 
Pettelaarse schans naar de Heemtuin i.v.m. de aanwezige 
beschermde plant- en diersoorten. 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

 
Vergaderdata 2010: 

 
dinsdag 16 maart  
dinsdag 15 juni  

 
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos" 

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



 
trouwde huiselijke omgeving kunnen wonen. Via de ‘Langer 
Thuiswooncheck’, die op locatie wordt afgenomen, komt de 
behoefte van bewoners naar boven en kan de woning van 
een senior op maat worden aangepast.  
 
Op dit moment zijn er te weinig geschikte woningen voor 
senioren die tegemoetkomen aan specifieke woonwensen. 
Senioren willen een woning met veel comfort die is inge-
steld op eventuele lichamelijke ongemakken en een leven 
lang plezierig wonen. Het ministerie van VROM heeft re-
cent berekend dat er een tekort van meer dan 400.000 ge-
schikte woningen is. Het is dus van belang dat de senioren 
hun eigen vertrouwde omgeving aan laten passen.  
 
Handige hulpmiddelen dragen er toe bij dat senioren langer 
en met alle vrijheid thuis kunnen blijven wonen. Aupinio 
levert deskundig advies om de bestaande woning ‘op maat’ 
aan te passen. Om tot een advies te komen wordt in een per-
soonlijk gesprek de ‘Langer Thuiswooncheck’  afgenomen. 
Hierdoor komt naar voren welke zaken in en om het huis 
beter georganiseerd kunnen worden. Alle belangrijke the-
ma’s als veiligheid, communicatie, gezondheid, gemak en 
comfort worden in de check behandeld waarna oplossingen 
worden aangeboden. Men kan denken aan domotica, ver-
lichting, hang- en sluitwerk, producten ter preventie van val-
len, branden en snijden, producten rondom verwarming en 
ventilatie, maar ook comfortabele zetels en bedden. Voor 
ieder probleem is een oplossing die Aupinio voor haar cliën-
ten uit handen neemt. Extra aandacht is er voor hulpmidde-
len die naast functioneel ook stijlvol zijn zodat vitaliteit en 
zelfstandigheid benadrukt worden. Aupinio realiseert deze 
wensen met een aantrekkelijke prijsstelling. Voor meer in-
formatie is Aupinio bereikbaar op telefoonnummer 073-
6136018 of kijk op de website www.aupinio.nl. 
 
Nieuwe ontwikkeling: peuter- en kleutergym in 
Bossche wijken 

 
In samenwerking met Flik- 
Flak ’s-Hertogenbosch or-
ganiseert Servicepunt 
Sport en Bewegen kennis-
makingscursussen peuter- 
en kleutergymnastiek in 
vier Bossche wijken; Ham-
baken, Boschveld, Aa-wijk 

en Kruiskamp.  Peuters en kleuters kunnen na de cursus lid 
worden en lessen volgen in de dependance van Flik-Flak in 
deze wijken.  
 
Voor wie 
Alle peuterspeelzalen en kleuters van Brede Bossche Scho-
len kunnen deelnemen aan de kennismakingscursus. Hierna 
worden de cursussen ook opengesteld voor peuters en kleu-
ters in de wijken.  
 
Waarom 
Steeds meer jonge kinderen bewegen te weinig. Kinderen 
kruipen steeds vaker op jonge leeftijd achter de computer en 
kijken TV. Door bewegingsarmoede kunnen overgewicht en 
ontwikkelingsachterstanden een gevolg zijn. Het is belang-
rijk dat kinderen op jonge leeftijd in contact komen met 
sporten en beweegvormen. GGD, Vivent, Consultatiebu-
reaus, fysiotherapeuten, huisartsen signaleren deze proble-
men ook.  

 
Ter afsluiting kwam het hele gezelschap bij In de roos bij 
elkaar om onder het genot van erwtensoep, roggebrood, 
bloedworst en balkenbrij te luisteren naar de bevindingen 
van burgemeester en wethouders. 
  
Burgemeester Ton Rombouts zegde toe ervoor te zorgen dat 
bewoners van de Gestelse Buurt met het bedrijfsoverleg van 
het Pettelaarpark in gesprek gaan over de ergernissen over 
het sluipverkeer in de wijk. 
 
Gemeentesecretaris Irma Woestenberg kende als bewoonster 
van Zuid het Heempark niet, maar vond het geweldig wat 
vrijwilligers hier doen.  
 
Bert Pauli vertelde hard te werken aan een goede winkel-
voorziening in de Zuiderpassage.  
 
Jetty Eugster zag een grote bereidheid bij bewoners om mee 
te denken en te praten over de locatie van het hostel.  
 
Geert Snijders vond het een mooi wijkbezoek in een mooie 
wijk en vertelde dat per 1 mei 2010 de bouw van de nieuwe 
buurt in de Meerendonk van start gaat.  
 
Bart Eigeman sprak het vertrouwen uit dat door de samen-
werking met bewoners er uiteindelijk altijd bloemetjes bo-
ven de grond komen, ook al lijkt er eerst lange tijd niets te 
gebeuren.  
 
Tot slot bedankte Bart Eigeman de mensen van de organisa-
tie en van In de roos voor de ontvangst. 

Ben van Bennekom geeft uitleg aan het college over de Heemtuin 
 
Een leven lang plezierig wonen 
 
Aupinio gaat vanaf 1 februari 2010 de ‘Langer Thuiswoon-
check’ afnemen in de regio ’s-Hertogenbosch, zodat senio-
ren langer in eigen woning kunnen blijven wonen. 
 
Door de inzet van innovatieve middelen draagt Aupinio er 
aan bij dat senioren langer, veiliger en stijlvol in de ver- 



 
Wat houdt het in 
De kinderen krijgen op hun eigen niveau les in alle basisbe-
wegingen. Spelenderwijs leren zij om samen te bewegen in 
een gymzaal en komen in contact met uitdagend spelmateri-
aal. Kruipen, klimmen, huppelen, balanceren, springen, rol-
len, werpen, vangen zijn een greep uit het beweegaanbod. 
Kinderen ervaren dat bewegen vooral leuk is. Samen met 
vriendjes, vriendinnetjes uit de straat in de wijk bewegen, is 
gezond en gezellig! Kinderen kunnen eerst deelnemen aan 
een kennismakingscursus van 10 lessen, daarna is er de mo-
gelijkheid om lid te worden van de dependance. 
Krachten bundelen  
Met de samenwerking van verschillende partijen in de wij-
ken en de ontwikkeling van de dependances krijgen de wij-
ken Boschveld, AA-wijk, Hambaken en de Kruiskamp een 
nieuwe ‘sportvereniging’. De afstand naar de Flik-Flak hal 
in de Maaspoort wordt zo letterlijk verkleind. Ouders kun-
nen kennismaken met de gymnastische sport en dans en er-
varen het belang van een gedegen, brede lichamelijke op-
voeding voor hun kind. Mocht de drempel om lid te worden 
een financiële belemmering zijn, dan biedt het Jeugdsport-
fonds een oplossing.  
Inschrijven 
Aanmelden of voor meer informatie, neem contact op met 
de combinatiefunctionaris in de wijk. Zij zijn de vakleer-
kracht op school en de contactpersoon in de wijk.  
 
Kruiskamp:   Larry van Ommen: 06 52 58 52 66 
Boschveld:   Angela Groenwold: 06 52 58 52 57 
Hambaken:   Stefan van Veen: 06 52 58 52 56 
HarenDonkenReit:  Colin Lohstroh: 06 52 58 52 65 
Zuid:    Patricia van Alst: 06 52 58 52 61 
Graafsewijk:  Kim van de Dungen: 06 33 34 03 49 
‘t Rondeel:   Huib Snoeijer: 06 52 58 52 53 
Aa-wijk:   Kim van de Dungen: 06 33 34 03 49 
 
Vivent Hulp bij het Huishouden verhuist naar 
Rosmalen 
 
Vivent heeft dit jaar de dienst Hulp bij het Huishouden on-
dergebracht in een zelfstandig organisatieonderdeel. Per 15 
februari 2010 verhuist de zorgverlener het organisatieon-
derdeel naar een centrale locatie in Rosmalen. 
 
Eind 2009 liet Vivent weten dat zij vanaf 2010 alle activi-
teiten in het kader van huishoudelijke hulp bundelt in een 
aparte eenheid. Zo kan de zorgverlener goed blijven vol-
doen aan de eisen van gemeentes in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en garandeert zij 
de kwaliteit van de dienstverlening. Per 15 februari 2010 
verhuist Vivent Hulp bij het Huishouden naar een nieuwe 
locatie in Rosmalen. Vanuit deze nieuwe locatie organiseert 
en ondersteunt de organisatie centraal alle huishoudelijke 
hulp voor het hele werkgebied van Vivent. Cliënten kunnen 
dan met al hun vragen over huishoudelijke hulp terecht op 
één centrale plaats. 
 
Nieuwe contactgegevens 
Vivent Hulp bij het Huishouden is vanaf 15 februari 2010 
als volgt bereikbaar: 
Dorpsstraat 58-60 
5241 ED  Rosmalen  
Telefoon (073) 850 42 00 
hulpbijhethuishouden@vivent.nl 

                                                            
 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 
 
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 
 
Beheer Openbare Ruimte: (wijkteam) 
Poeldonkweg 1 
5216 JX  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Milieupolitie: 
Stadskantoor Wolvenhoek 1 
5211 HH  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Stadstoezicht: (parkeertoezicht) 
Wolvenhoek 4 
5211 HJ  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
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 
 
Bijzondere bijstand en WVG: 
Dhr. Leenders  073-6159309 
 
 Colofon 
 
Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 
Postbus 5036 
5201 GA  ’s-Hertogenbosch    
Oplage 3500 exemplaren 
 
Ontwerp, samenstelling en layout:  
 
Gerard Schouten, Ingeborg Fick en Pierre Schmeitz 
Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u de Nieuwsbrief op 
halen bij: Super de Boer, Ben van Sleeuwen, Sociaal-
cultureel centrum / lunchcafé In de roos, Franc Glaudemans 
Hengelsport Zuiderpassage en Kledingzaak HeuvelTex Zui-
derpassage .                                                                  


