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Veilig Verkeersweek Zuid (door Ingeborg Fick)

Juni 2010

Het is al weer de 14e keer dat op Zuid de veiligverkeersweek is gehouden.
In de verkeersweek, die was gehouden van 19 tot 23 april, heeft de politie extra
aandacht geschonken aan de veiligheid in het verkeer. Maar ook zijn de leerlingen
van groep 7 van Het Bossche Broek en de Cirkel getest op hun kennis van het
verkeer. Ze kregen zowel een theoretisch als een praktisch examen. De fietsen van
de leerlingen zijn voordat ze het fietsparcour aflegde gekeurd. Tijdens de rit staan
er op verschillende plaatsen "controleurs". Er wordt dan gekeken of er goed uitgekeken wordt, richting wordt aangegeven en goed wordt
voorgesorteerd. Donderdagmiddag 22 april was de slotmanifestatie in de Roos aan de Zuiderparkweg. Willem van
der Hoeff van Wijkraad Zuid heette alle leerlingen welkom
en wenste hen alle success met het beantwoorden van de
vragen van de verkeersquiz. Zowel de leerlingen van de
Cirkel als Het Bossche Broek kregen ieder 20 vragen te
beantwoorden verdeeld over 2 blokken. De beste 3 leerlingen van elke school gingen naar de finale. Voor Het
Bossche Broek waren dit Pleun van der Linden met 19,
Jordi Damen met 18 en Julia Voets met 17 goede antwoorden. Voor de Cirkel waren dat Sanae Kamroun met 17,
Soufiane Mouhoul met 14 en Zabir Mohammed met 16
goede antwoorden. Zij kregen weer 10 vragen te beantwoorden. Dit jaar heeft de Cirkel de 1e prijs gewonnen met
in totaal 46 punten. Met z'n drieën hebben ze de beker in
ontvangst genomen. Na deze uitreiking nam wethouder
Eigeman het woord. Hij vond het goed dat er ook heel wat
ouders aanwezig waren. Speciale vermelding kreeg een
leerling die er zelf voor gekozen had het verkeersexamen
over te doen. De leerling vond het beter goed te slagen dat
zomaar het papiertje in ontvangst te nemen. Dhr. Eigeman
gaf dus een pluim voor dit goede initiatief. Bij het ophalen
van hun diploma kreeg ieder kandidaatje een reflecterend
oranje hes om extra op te vallen in het steeds drukker
wordende verkeer.
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Wijkraad Zuid feliciteert iedere leerling met het behalen van
hun verkeersdiploma en bedankt de politie, BOR en de leiding van beide basisscholen voor de goede afloop van deze
week. De geslaagde leerlingen zijn:
Baisschool Het Bossche Broek
Sjors Couvée, Jordi Damen, Fleur Hilgers, Joost de Wildt,
Kim van Ham, Selva Hilgers, Eveline Odijk, Teun Repco,
Charissa van Hirtum, Pleun Strik, Jip Zerner, Elsje van Geldrop,Bram Roovers Julia Voets, Rick Leendvaart, Juliette
Herrings, Sophie van den Oetelaar, Moon Giesen, Marit Haven, Dominique Gijsbers, Pleun van der Linden, Tim Verhagen.
Basisschool Cirkel Zuid
Tenzing Ginzon, Sanae Kamroun, Rabab Mohammad, Zabir
Mohammad, Soufian Mouhoul.

Politie en Stadstoezicht
De Politie heeft tijdens de verkeersweek in Zuid verkeerscontroles gehouden op de Pettelaarseweg, Van Veldekekade
Zuiderparkweg en Gestelseweg. Daarbij zijn vele bekeuringen gegeven t.w. 55 voor het niet dragen van de autogordel,
10 voor te hard rjden, 15 voor het seinen met lichten om te
waarschuwen voor snelheidscontrole, 5 voor bromfietsen
met te groot vermogen, 8 voor niet hands-free bellen en 20
overige overtredingen in het verkeer.
Honderd bestuurders zijn gecontroleerd op gebruik van alcohol. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.
Stadstoezicht heeft in de verkeersweek 16 waarschuwingen
gegeven o.a. voor parkeren op het trottoir en parkeren buiten
de vakken, 2 bekeuringen opgemaakt voor parkeren op het
trottoir, 1 bekeuring voor parkeren in het gazon, 1 bekeuring
voor parkeren minder dan 5 meter uit de bocht en 2 bekeuringen voor parkeren op gele onderbroken strepen.

Openbare wijkraadvergadering 15 juni

DINSDAG 15 JUNI 2010
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

Wijkbewoners hebben aangegeven na het evenement Citymoves te willen evalueren. Wijkraad heeft de evaluatie op
de agenda gezet om vervolgens alle reacties bij de gemeentelijke evaluatie in te brengen.
Ook aanwezig is Marc Evers accountmanager economische
zaken gemeente ‘s-Hertogenbosch. Marc zal de aanwezigen
op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom
de Zuiderpassage en de terugkeer van de Aldi in de Zuiderpassage.

Even voorstellen
Den Bosch Zuid heeft (weer) een nieuwe wijkagent. Nog
geen twee maanden geleden werd mijn collega Eric van
Dijk geïntroduceerd als uw nieuwe wijkagent. De politie
Den Bosch heeft sinds begin dit jaar gekozen voor meer
wijkagenten. Eric heeft gekozen om als wijkagent in de AA
-wijk aan de gang te blijven. Mij is gevraagd om in Den
Bosch Zuid aan de gang te gaan.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging.
Mijn naam is Jan van 't Erve, ik ben 48 jaar oud en werk
inmiddels als meer dat 25 jaar bij de politie. Met enkele
kleine onderbrekingen heb ik altijd in het politie-uniform
gewerkt, op straat dus. Tussen 2001 en 2007 ben ik
werkzaam geweest
als wijkagent in de
wijken Boschveld en
Deuteren. Ik heb
geruime ervaring in
het werken in de
wijk. Ik probeer
zoveel als mogelijk
in de wijk aanwezig
te zijn. Op die manier hoop ik de wijk
en zijn bewoners te
leren kennen. Ik heb
veel vertrouwen in
de samenwerking tussen bewoners, gemeente, opbouwwerk
en politie in het hele gebied Zuid. Ik ben bereikbaar via het
algemene politie telefoonnummer 0900-8844 en heb de
voorkeur dat alle verzoeken in mijn richting via dat telefoonnummer lopen. Mijn collega's van het Callcenter
maken van uw melding een registratie in ons systeem zodat
het vastligt. Ik krijg die registratie onder ogen en zal aansluitend contact met u opnemen.
Jan van 't Erve
Wijkagent 's-Hertogenbosch Zuid

Wijkactie in Zuid
Wijkactie
Een wijkactie is een integrale schoonmaakactie in de wijk.
Dat betekent dat verschillende afdelingen van de gemeente
de hele wijk gaan schoonmaken en herstellen. Hierbij kunt
u denken aan het rechtleggen van bestrating, het vegen van
de kolken, repareren van speeltoestellen en het snoeien van
groen. De wijk zal er na een wijkactie weer op en top uitzien.

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 15 juni 2010
dinsdag 14 september 2010
dinsdag 14 december 2010
dinsdag 15 maart 2011
dinsdag 14 juni 2011
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos"
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Voordelen
De wijk wordt schoongemaakt en hersteld, de wijk komt
positief in het nieuws en bewoners kunnen gratis hun grofvuil kwijt in de kraakwagen van de afvalstoffendienst.
Voorwaarden
Aan een wijkactie zijn enige voorwaarden verbonden. Deze
actie is onderdeel van de campagne “Samen voor een
schoon ‘s-Hertogenbosch”. Met deze campagne probeert de
gemeente samen met bewoners, verenigingen, scholen, woningbouwcorporaties en andere partners de stad schoon, heel
en veilig te maken en te houden. Erg belangrijk in deze campagne is het samen schoon maken en houden. Om samen de
wijk schoon te maken, vragen we uw hulp. De gemeente
gaat aan de slag om de wijk op en top te maken als er minimaal 20 bewoners een ochtend meehelpen zwerfvuil te
ruimen in de wijk.
Aanmelden
Als u mee wil helpen met de wijkactie neem dan contact op
met de Wijkraad. Dat kan zowel telefonisch 073-6132310 of
per email info@wijkraadzuid.nl of per brief naar Stichting
Wijkraad Zuid, Postbus 5036, Postcode 5201GA.

Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum
Aanwezig

:
:

16-03-2010
Gerard Schouten, , Bep Mei,
Pierre Schmeitz, Corry Schouten,
Ingeborg Fick en Jan Simons
Afmelding :
Willem van der Hoeff (wijkraadslid)
Diny Tijbosch (wijkraadslid)
Bezoekers :
± 50
Gast(en)
:
Eric Visser, stedenbouwkundige
gemeente ‘s-Hertogenbosch
Marc Evers, economische zaken
gemeente ‘s-Hertogenbosch
Luuk Ottens, stadstoezicht
gemeente ‘s-Hertogenbosch
Aanwezige politieke partijen
:
CDA, SP, Rosmalens Belang
Pers
:
Brabants Dagblad
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.
2. Vaststellen notulen 15-09-2009
Tekstuele aanpassing van Inke Katoen.
In de notulen was opgenomen: “Mevrouw Katoen (PvdA)
blijft bij besluit hostels in woonwijken gewoon omdat deze
mensen moeten wonen”.
Aanpassing is: “Mevrouw Katoen (PvdA) zegt dat de ervaring in andere steden zo is, dat het beter gaat met hostelbewoners als ze gewoon wonen in een rustige woonwijk en dat
het een moeilijke boodschap is, maar juist de brave buurbewoners zijn een goed voorbeeld voor hun.
De notulen van 15 september 2009 is met de tekstuele aanpassing vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en verzonden post
Ingekomen stukken:
Brief gemeente Den Bosch over de beslissing op het bezwaarschrift rond aanwijzing van een locatie hostel Geert
Grootestraat / Brugmanstraat.

Brief gemeente Den Bosch over de voortgangprocedure bestemmingsplan Stadswalzone/Zuiderpark.
Brief gemeente Den Bosch over kappen van tien bomen aan
de Beethovenlaan.
Brief gemeente Den Bosch over de wegverharding Jacob
van Maerlantstraat.
Verzonden post:
Brief aan college B&W betreffende het kappen van tien
bomen aan de Beethovenlaan. (2x)
Brief aan college B&W betreffende vergunninghouders parkeerplaatsen.
Brief aan college B&W betreffende de nieuwe asfaltlaag aan
de Jacob van Maerlantstraat.
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadsvergaderingen
Er zijn op dit moment geen aandachtspunten.
5. Mededelingen van het bestuur
De kascommissie, de heren Frans Baert en Rob van de Ven,
hebben het financieel overzicht van de Wijkraad Zuid 2009
gecontroleerd.
Kascommissie verleent decharge aan de penningmeester.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun bijdragen. Eindelijk komt er een in rijverbod voor een gedeelte
van de Limietlaan.
Werkzaamheden aan de Zuiderparkweg.
De gemeente wil rond maart 2010 starten met de rioolvervanging in de Zuiderparkweg. De verwachting is dat de
werkzaamheden in de zomer 2010 gereed zijn.
Wijkraad heeft een mailtje gestuurd naar de vereniging
Bos en Boom met de volgende vraag:
in de Limietlaan staan monumentale bomen naast het rugbyveld. Elke dag staan tussen die bomen auto's geparkeerd.
Hebt u enig idee wat de mogelijke schade zou kunnen zijn
die auto's veroorzaken om tussen die bomen en op de wortels van die bomen te parkeren?
Antwoord van de vereniging Bos en Boom.
De nadelige gevolgen voor de bomen zijn divers. Kans op
schampschade aan de stam en stamvoet, takbreuk, wortelschade vooral aan die wortels die hoog liggen en verdere
verdichting van de bodem waardoor de beluchting slechter
wordt, wat weer zal leiden tot conditieverlies en een lagere
levensverwachting voor deze monumentale bomen.
City Moves.
De organisatie heeft weer een vergunning aangevraagd
voor het houden van dit evenement.
Er is 11 maart een gesprek geweest over het te houden evenement met de organisatie, stadstoezicht, afdeling milieu,
afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente,
buurtbewoner en de wijkraad. Advies dat de wijkraad heeft
gegeven is dat we dit evenement City Moves, na 3 jaar van
overlast, niet meer op Pettelaarschans willen hebben.

Er komt uitbreiding van het Sint Janslyceum.
Eric Visser zal daar in zijn presentatie meer over vertellen.
Jan van ’t Erve is de nieuwe wijkagent voor Zuid.
Er komt nog dit jaar onderhoud aan het wegdek in de Jacob
van Maerlantstraat. Op dit moment wordt het verkeerskundig profiel van de Jacob van Maerlantstraat beoordeeld voor
het realiseren van extra voorzieningen voor fietsers.
Dit jaar zal Stadstoezicht actief aan de Veilig Verkeersweek Zuid deelnemen.
Hostels. Marlieke Woerkom is als nieuwe projectleider
aangesteld om te komen tot een locatiekeuze.
Wijkraad heeft met Marlieke Woerkom al een kennismakingsgesprek gehad. Voorzitter geeft de stand van zaken
door.
Dan bestaat de Zuiderpassage dit jaar op 25 augustus 50
jaar. We zullen hier in de volgende Nieuwsbrief aandacht
aan besteden. Er is een wijkbewoner bezig om de eerste 20
jaar in beeld te brengen welke winkels er toen zaten en
weer zijn vertrokken enz. enz.
Eind maart zal de gemeente beginnen met de herinrichting
van de pleintjes in de Jacob van Maerlantstraat.
De commissie stedenbouwkunde van de Wijkraad heeft
weer een gesprek hebben gehad met Roel Dekens en Marc
Evers van de gemeente over de Zuiderpassage en de Aldi.
Marc Evers zal bij agenda punt “Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen in Zuid” daar meer over vertellen.
Wijkraad heeft wederom een brief gestuurd over de parkeerdruk in onze wijk.
6. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen in Zuid
Eric Visser gaat in op de nieuwe ontwikkelingen in Zuid.
Ontwikkelingen Meerendonk.
Proces is vertraagd. Brabant Wonen bekijkt of het gehele
plan financieel nog haalbaar is. Er wordt op 3 mei 2010 gestart met de bouw van 76 woningen waarvan 10 huur en 66
koopwoningen.
Zuiderparkweg.
Vanwege het terugtrekken van de zorginstelling kunnen de 3
geplande bouwblokken aan de Zuiderparkweg geen doorgang vinden. Zayaz wil graag een nieuw plan ontwikkelen,
waaronder een hoofdkantoor voor Zayaz zelf.
Marc Evers gaat specifiek in op de Zuiderpassage.
Zuiderpassage.
Aldi is een grote bepalende factor als het gaat om de Zuiderpassage. De gemeente kan de Aldi hierin alleen tegemoet
komen door de benodigde grond op de Zuiderpassage aan
hen toe te kennen.
Ook is er een vereniging van eigenaren welke haar volledige
medewerking moet verlenen. Alle veranderingen die voor
verwezenlijking van de Aldi dienen plaats te vinden, komen
voor rekening van Aldi. Ook wordt onderzoek gedaan naar
het verkrijgen van meerdere parkeerplaatsen.

Sint Janslyceum.
Er is niet veel afgeweken van de bestaande bouwplannen.
Er is gekozen om het sportgebouw verdiept te bouwen in
verband met het uitzicht van de omwonenden.
Pettelaarpark.
Op het laatste vrije kavel wordt een kantoorpand gebouwd
waarvan de huurders inmiddels bekend zijn.
7. Parkeren in Zuid
Gezien de vele vragen van wijkbewoners over parkeerproblemen in onze wijk heeft de Wijkraad de volgende vraag
aan Stadstoezicht. Kan de gemeente in Zuid een enquête
houden om eens te kijken waar behoefte is aan het vergunningshouderssysteem.
Stadstoezicht gaat aan deze vraag gehoor geven. Voor de
zomer zal er een enquête gehouden worden in Zuid. In september/oktober zal de gemeente met voorstellen komen.
Luuk Ottens beantwoordt de vele vragen van de aanwezigen.
Parkeerproblemen zijn er in de Melis-Stokestraat, Van Heelustraat, Jacob van Maerlantstraat op de pleintjes tussen de
flats, in de componisten buurt en rondom het winkelcentrum Pettelaarpoort.
8. Commissies
Commissie milieu en groen:
Bijeenkomst geweest vanuit het CCC over ontwikkeling
Zuiderplas/Pettelaarschans.
Dan zal vanuit de gemeente met een aantal partijen vanuit
de wijk nog een bijeenkomst worden georganiseerd waarin
o.a. zwerfvuil in de wijk ter sprake zal komen.
Heropening Bossche Broek.
Commissie verkeer:
De veilig verkeersweek Zuid komt er weer aan. Verkeersweek zal gehouden worden van maandag 19 t/m vrijdag 23
april. De wijkraad zal weer de fietskeuring en de eindmanifestatie verzorgen.De gehele week zijn er weer diverse controles.
9. Rondvraag
Vraag van een bewoner uit de Philippus De Montestraat,
waarom worden de bladeren van de bomen niet opgeruimd?
De heer Verschuur zegt dat vanwege de slechte weersomstandigheden deze werkzaamheden vertraagd zijn.
Vraag van een wijkbewoner, wanneer worden de vele gaten
in het wegdek van de Limietlaan ter hoogte van het rugbyveld gerepareerd. Deze gaten worden met de aankomende
opknapbeurt meegenomen.
Vraag van een wijkbewoner, hoever staat het met de parkeergarage aan de Hekellaan. Bezwaarschrift tegen de
bouw van de parkeergarage ligt bij de Raad van State. Er
ligt ook een bezwaarschrift bij de Raad van State tegen de
aanleg van een nieuw tennispark in het Zuiderpark.
10. Sluiting 22.30 uur
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng, en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering op dinsdag 15 juni
2010.

50 jaar Zuiderpassage (door Theo van Herwijnen)
En weer gaat er een winkel verdwijnen. Schlecker zal voor
het laatst geopend zijn op 15 september 2010. Hoe anders
was het bijna 50 jaar geleden!
Het eerste jaar. Op 25 augustus 2010 zal het precies 50 jaar
geleden zijn, dat burgemeester Loeff winkelcentrum Zuiderpassage officieel opende. Van de zaken, die toen in de Zuiderpassage gevestigd waren, is er slechts één over: café Lohengrin. Wie herinnert zich nog de fietsen- en bromfietsenzaak van Darmstadt, de schoenenwinkel van Kramer, speelgoedmagazijn Puck en de ZM-winkel? Toen de Zuiderpassage geopend werd, was slechts een klein aantal zaken al
open. Het zou nog ruim één jaar duren, tot oktober 1961, eer
alle zaken bezet waren. In dit artikel zal ik een poging doen
om de zaken te beschrijven die in de eerste 20 jaar in de
Zuiderpassage gevestigd zijn geweest. De eerste zaak, die
zijn deuren opende, was in februari 1960 de ZuiderApotheek
(Vondelstraat 24), in maart 1960 gevolgd door Pedicure
Kramer (Erasmusstraat 21), in april 1960 door Radio Stark
(toen nog de buurman van Kramer, Erasmusstraat 19) en in
mei 1960 boekhandel Rex (Vondel-straat 20), de groentenzaak van Bijlsma (toen nog Vondelstraat 6) en de manufacturenzaak van Sliepenbeek (Vondelstraat 22). In juni 1960
opende bakkerij Korengoud (Zuiderparkweg 492), dameskapsalon Desirée (Erasmusstraat 11), de showroom van
brandstoffenhandel Appel (Erasmusstraat 1) en André van
Hilst (toen Erasmusstraat 15). In juli 1960 volgden drogisterij Cazander (Vondelstraat 2), Electrolux (Erasmusstraat 3)
en slagerij Hertogstad (Vondelstraat 18). De Aziatische
bloemsierkunst van Ad Bruynel (toen nog Vondelstraat 10),
café Lohengrin (Erasmusstraat 9) en het bijkantoor van de
Boerenleenbank (Vondelstraat 26) openden in augustus
1960. Bij de opening waren er dus, voor zover bekend, 16
zaken bezet. Ná de officiële opening vestigden zich in september 1960 destilleerderij Kooijmans (van Ruusbroecstraat
63) en de Gruyter (toen van Ruusbroecstraat 65). In november 1960 openden Darmstadt (toen nog gevestigd Erasmusstraat 7) en textielhuis Wilma (Vondelstraat 8) hun deuren. In
december 1960 vond de opening plaats van herenkapsalon
van Leeuwen (Zuiderparkweg 496). Daarna bleef het een
tijd stil, tot maart 1961, toen Groos, de meubel- en woningtextielzaak open ging (toen nog Erasmusstraat 17). In mei
1961 volgde de showroom van Telecom (Vondelstraat 16).
In juni 1961 wordt Wenting als nieuwe eigenaar van de slagerij genoemd. In juli 1961 volgde speelgoedzaak Puck
(Vondelstraat 4). Rond juli 1961 opende Groos een tweede
zaak aan de Erasmusstraat 13. In oktober 1961 opende de
fotozaak van Ernst Drissen (Zuiderparkweg 494), waarmee,
als we de pers mogen geloven, alle zaken bezet waren. In
november 1961 is er voor het eerst sprake van een stomerij
van Rath & Co in de Zuiderpassage, gevestigd aan de Vondelstraat 12, waar nu de dierenartsenpraktijk gevestigd is.
Deze stomerij is waarschijnlijk tussen augustus 1960 en oktober 1961 geopend. De oplettende lezer zal in bovenstaand
overzicht enige zaken en adressen missen, nl. architectenbureau Grips (Zuiderparkweg 498), Jamin (Erasmusstraat 23),
en de adressen Vondelstraat 14, van Ruusbroecstraat 67 en
Erasmusstraat 5. Mij is niet duidelijk geworden of Jamin en
Grips al open waren bij de opening van de Zuiderpassage op
25 augustus 1960. Op de drie genoemde adressen waren in
ieder geval voor zover mij bekend bij de opening nog geen
zaken gevestigd. Meer over 50 jaar Zuiderpassage en de
eerste veranderingen vanaf 1962 t/m 1969 staan in de volgende Nieuwsbrief. Reageren: theovanherwijnen@ziggo.nl

