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Hostels zijn voor 1 november 2010 bekend

september 2010

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in totaal 286 suggesties ontvangen voor locaties voor hostels voor dakloze verslaafden. Medewerkers van de gemeente toetsen vanaf 1 juli 2010 alle oude en nieuwe aangeleverde locaties op basis van tien
technische criteria. Basis is het raadsbesluit van 27-1-2009, paragraaf 7 (Zeef 1).
Denk hierbij aan criteria als ‘zoekgebied’, ‘in of aan de rand van een woonwijk’
en ‘bestemmingsplan’. Bij deze technische beoordeling zijn geen bewoners betrokken. Per 1 september starten de werkgroepen. De werkgroepen adviseren de
stuurgroep in de locatiekeuze. De aandachtspunten uit Zeef
2 van het raadbesluit Hostels van 27 januari 2009 dienen als
leidraad. Het streven is om in enkele werksessies de resterende locates terug te brengen naar twee à drie locaties per
stadsdeel.
De adviesgroep instellingen kijkt naar zaken zoals veiligheid en leefbaarheid rondom een hostel, financiering en
bouwkundige aspecten, met name verwoord in Zeef 3.
Tijdens het proces adviseert deze adviesgroep de werkgroepen, gevraagd en ongevraagd. De werkgroepen nemen
deze input mee in hun advies aan de stuurgroep. Tot slot
adviseert de stuurgroep het college over twee á drie locaties
per stadsdeel. Het college neemt kennis van dit advies.
Nadat het college kennis heeft genomen van het advies,
starten de klankborden. Het college voert in deze fase per
stadsdeel gesprekken in de buurten waar mogelijk een hostel komt. Het doel van de gesprekken is enerzijds om kenbaar te maken dat het college voornemens is de betreffende
locatie op basis van adviezen aan te wijzen. Anderzijds om
direct omwonenden de gelegenheid te geven argumenten
vóór of tegen de vestiging van een hostel in hun buurt aan
te dragen.
Na het klankborden brengt de stuurgroep een definitief advies uit aan het college. Vóór 1 November 2010 wijst het
college vervolgens in een besluit definitief één locatie aan
in stadsdeel Zuid en één locatie in stadsdeel Oost.
Nadat het besluit is genomen, start de achtste en laatste
fase. De buurten rondom de locaties worden geïnformeerd
over de betekenis van het definitieve locatiebesluit. Via gesprekken met omwonenden lichten zij het besluit toe en halen informatie op om de fase van omgevingsbeheer zo goed
mogelijk in te vullen. De basis voor het omgevingsbeheer is
beschreven in het raadsvoorstel Hostels van 27 januari
2009. Eind 2010 wordt dit nader uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de raad zoals
verwoord in de raadsmotie van 15 december 2009.
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Vergunningparkeren Zuid/Bazeldonk
Na aanleiding van de vele klachten van bewoners over parkeeroverlast heeft Stadstoezicht een enquête gehouden. De
heer Ottens van Stadstoezicht zal in de openbare wijkraadvergadering de uitslag bekend maken.

Nieuwbouw en verbouw Zuiderpassage
Zayaz laat in een filmpje zien wat zij van plan zijn om de
kop van de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg een nieuwe uitstraling te geven. Ga naar www.wijkraadzuid.nl klik
op de rubriek Nieuws en klik vervolgens op het filmpje.

Wijkactie
In de vorige Nieuwsbrief is uitgebreid geschreven over deze
actie. Nog even in het kort. Een wijkactie is een integrale
schoonmaakactie in de wijk. Met deze actie probeert de gemeente samen met bewoners, verenigingen, scholen, woningbouwcorporaties en andere partners de stad schoon, heel
en veilig te maken en te houden. Om samen de wijk schoon
te maken vraagt de gemeente om hulp van wijkbewoners.
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. Helaas zijn er tot op dit moment 6 wijkbewoners die zich hebben aangemeld. Via deze
Nieuwsbrief nogmaals de oproep om u aan te melden. Dat
kan telefonisch 073-6132310, of per e-mail naar info@wijkraadzuid.nl of een briefje naar Stichting Wijkraad Zuid,
Postbus 5036, 5201GA ‘s-Hertogenbosch

Belastingcursus
De Wijkraad wil graag weten of er wijkbewoners zijn die
een cursus “Belastingaangiften” willen doen. De vragen van
het belastingformulier worden uitgebreid behandeld. Er
wordt ingegaan op diverse zaken die van belang zijn voor de
aangiften, zoals aftrekposten en nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van successierechten. Met deze kennis kunt u zelf
thuis uw belastingaangiften invullen.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Kosten voor deelmanen aan de cursus zijn nog niet bekend. Bij voldoende belangstelling (minimaal 20 bewoners) is het mogelijk een cursus op te starten. Laat het de Wijkraad weten d.m.v. een telefoontje, e-mailtje of een berichtje naar onze postbus. We
houden u op de hoogte.

Milieu overtredingen in de wijk.

Notulen Openbare Wijkraadvergadering

Vanuit de wijkraad kreeg ik, als wijkagent, het verzoek
eens inzichtelijk te maken welke strafrechtelijke consequenties er verbonden zijn aan de meest voorkomende milieuovertredingen in de woonwijk.

Datum

:

15-06-2010

Aanwezig

:

Gerard Schouten, , Bep Mei,
Pierre Schmeitz, Corry Schouten,
Ingeborg Fick, Jan Simons en Diny
Tijbosch

Afmelding

:

Willem van der Hoeff (wijkraadslid)

Bezoekers

:

53

Gast(en)

:

Marc Evers, accountmanager Economische Zaken gemeente ‘s-Hertogenbosch

Deze opsomming is bedoel als bewustwording en waarschuwing. Het is helaas niet zo dat de politie veel prioriteit
geeft aan het optreden en de vervolging van deze feiten. De
milieupolitie controleert wel steekproefsgewijs op het te
vroeg buiten zetten van de vuilnis.
Bij het constateren van weggooien van afval kan er opgetreden worden door de politie maar de pakkans is helaas
klein. Als burger zult u zich, net als ik zelf, wel eens ergeren aan de achteloos weggeworpen verpakkingen. Soms
is het een kwestie van achteloos gedrag en draagt het netjes
aanspreken van de veroorzaker al bij tot oplossing en meer
begrip. Het moet toch zo zijn dat we elkaar correct kunnen
aanspreken op gedragingen.
Heel vaak ergeren we ons aan straatafval. De wet (Wet Milieubeheer) kent het begrip straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals
proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet
zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel.
De bekeuring voor het wegwerpen van straatafval op straat
is € 90,--. De tekst van de overtreding luidt; “Straatafval
achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken
van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen”.
Afval zoals: blikjes, peuken uit geleegde asbak, papierafval
en overige geringe hoeveelheden.
De bekeuring voor het gebruiken van de gemeentelijke
prullenbakken voor ander afval is € 90,-- . De tekst van de
overtreding luidt : “Andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen”.
De bekeuring voor het te vroeg buiten zetten van de vuilnisbak is € 60,--. De tekst van de overtreding luidt; “Huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze aanbieden zoals aangewezen plaatsen en tijdstippen”.
Jan van 't Erve
Wijkagent Den Bosch Zuid

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
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.

Aanwezige politieke partijen :
Pers

:

Brabants Dagblad/Marc Brink

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.
2. Vaststellen notulen 15-03-2010
De notulen van 15 juni 2010 zijn vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en verzonden post
Ingekomen stukken:
Brief van de gemeente met als onderwerp Wijkactie.
Brief van de gemeente met als onderwerp Informatie
werkzaamheden Zuiderparkweg.
Verzonden post:
23-03-2010. Brief naar wethouder Eigeman betreft het parkeren rondom het rugbyveld.
Geen antwoord op gekregen.
05-04-2010. Brief naar de burgemeester dhr. Rombouts met
als onderwerp Citymoves.
Geen antwoord op gekregen.
05-04-2010. Brief naar dhr. M. Yildiz van de afdeling Openbare orde en veiligheid met als onderwerp Citymoves.
Geen antwoord op gekregen.
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadsvergaderingen
Aandacht voor de verkeersveiligheid, plantenbakken en het
sluipverkeer in de Demostheneslaan / Aristoteleslaan.
Dhr. Verschuur (BOR) geeft aan dat er geen plantenbakken
meer beschikbaar zijn.
5. Mededelingen van het bestuur
1. Er is een evaluatie geweest van het wijkgericht werken.
Onderling ervaringen uit wisselen en feedback te geven op
de werking van het ingezette instrumentarium van wijkgericht werken zoals: wijktafels, wijkmanagers, wijknieuwsbrieven, de regeling bewonersinitiatiefgeld (BIG) de wijkwerkbezoeken van het college en het professionals overleg
in de wijken.

Deze gesprekken zijn in 3 avonden gehouden. Wijkraad
Zuid heeft op 27 april aan het gesprek deelgenomen. Op 10
juni zou er een vervolg zijn gezien de korte voorbereidingstijd laat dat nog even op zich wachten. Planning is na de zomervakantie. Wij hebben wel een weergave van de gesprekken over de evaluatie van het wijkgericht werken ontvangen.
2. Opzetten van een belastingcursus op de manier zoals die
wordt gegeven op locatie De Westhoek. Volgende keer
meer te lezen in de nieuwsbrief en de vraag of voor deze
cursus belangstelling in de wijk bestaat.
3. Eindelijk is er een in rijverbod voor een gedeelte van de
Limietlaan. Er zijn uitzonderingen voor de aanwezige
clubs.

stadions gebruikt worden voor luidruchtige evenementen
waarbij massa's deelnemers volledig aan hun trekken komen. Voorbeeld daarvan is het PSV stadion Eindhoven,
ARENA Amsterdam en GELREDOME Arnhem. Dat zou
ook moeten kunnen in stadion de Vliert. Daar zijn ook ruime
parkeermogelijkheden. Ook zou de Brand nog een optie
kunnen zijn.
Er is bij de Wijkraad geen enkele klacht over het evenement
binnen gekomen. Wijkraad vindt wel dat er een aantal zaken
beter moeten worden geregeld zoals kruisingen die niet of
slecht waren afgesloten en onbemand waren zoals:
1. Kruising Pettelaarseweg / Schubertsingel (niet afgezet)
Veel auto’s reden de Schubertsingel in. Er stonden heel veel
auto’s ook op het trottoir van het pleintje Verdistraat.

4. Wijkraad heeft bij de politieke partij “De Bossche
Groenen” geïnformeerd naar het ziek zijn van de bomen
aan de Zuiderparkweg die moeten verdwijnen. Immers op
de Parade blijven de bomen nu wel staan.

2. Kruising Pettelaarseweg / Ovidiuslaan. Stond wel een
afzetting maar gedeeltelijk op het trottoir. Er is wel gecontroleerd maar auto’s mochten er zo inrijden en parkeren.

5. Het hostelproces gaat weer van start. Voor 1 november
moeten de 2 locaties in Zuid en Oost bekend zijn.

3. Kruising Pettelaarseweg / Beethovenlaan. (niet afgezet)
Ook de Beethovenlaan stond vol op het trottoir en op het
gras evenals de Brucknerstraat en de Weberstraat.

6. Wijkactie. Schoonmaakactie in de wijk. Oproep aan de
aanwezigen om zich aan te melden. Voorwaarden tot actie
is dat er 20 bewoners zich aanmelden.
7. Herinrichting van de pleintjes in de Jacob van Maerlantstraat is voltooid. Mooie speeltoestellen voor de leeftijd
van 0 tot 6 jaar. Om de wipkip heen ontbreken nog de rubber tegels.
8. Sociale kijk op de wijk. Sociale kijk op de wijk is een
intern rapport van de gemeente dat wijkinformatie geeft
over alle Bossche wijken. In het rapport staat onjuiste informatie over de wijk Zuid en Wijkraad Zuid. Voor nadere
uitleg over deze onjuiste informatie is vandaag naar Rens
Jeunink en naar het hoofd van het managementteam Toon
van den Brink een mailtje gestuurd.
6. Evaluatie van het dansfestival Citymoves gehouden 13
mei 2010 op de Pettelaarse Schans
Reactie van wijkbewoners.
Het Bossche Broek heeft als natuurgebied ernstig geleden.
Het geluid van Citymoves was de oorzaak dat de vogelstand
tot een minimum is uitgedund.
Ooggetuigen zagen dat grote zwermen vogels de vlucht namen toen Citymoves hun rust verstoorde. Als 's-Hertogenbosch zijn grote groene long wil behouden moet het gemeentebestuur de moed hebben alle storende geluiden daar
uit te bannen. Dat betekent o.a. dat er geen enkel motorisch
geluid of hard klinkende geluidsapparatuur mag worden
toegelaten.

4. Fietsers opvangen en doorverwijzen richting fietsenstalling die was groot genoeg. Het was allemaal een stuk beter
georganiseerd maar er stonden toch nog al wat fietsen op het
Homeruspad en omstreken.
5. Meer toiletten plaatsen b.v. op het Homeruspad. Er zijn
veel wildplassers gezien.
7. Laatste ontwikkelingen rondom de Zuiderpassage en
terugkeer Aldi. Gast is Marc Evers, accountmanager
economische zaken gemeente ’s-Hertogenbosch
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.
Marc Evers licht toe dat 2 leden van de vereniging van eigenaren een idee hebben ontwikkeld. De ideeën van Aldi en
Zayaz (als leden van de VVE) is door het VVE bestuur aan
de leden gepresenteerd. Dit werd goed ontvangen door de
vastgoedeigenaren. (plan was niet openbaar). Verdere stappen zijn nog niet bekend bij de gemeente. Er zal ook voldoende draagkracht moeten zijn binnen de VVE. Gemeente
heeft wel kennis genomen van de presentatie met betrekking
tot het plan. Gezocht moet nog worden naar uitbreiding van
parkeerplaatsen. Zayaz zal hoogst waarschijnlijk over 2
weken met een website in de lucht komen waarin de plannen
worden gevisualiseerd.
De gemeente is bezig met uitbreiding van het marktje op de
zaterdag met een viskraam en de invulling van een standplaats met groente en fruit van maandag t/m vrijdag.

Ook wijst men er op dat in tal van andere steden de voetbalAls eerste komt Robert Smits in aanmerking voor deze
standplaats. Gemeente heeft inmiddels al contact met Robert
Smits opgenomen.
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8. Commissies
Commissie milieu en groen:
Commissie is naar een bijeenkomst geweest georganiseerd
vanuit het CCC over de ontwikkeling Zuiderplas/Pettelaarschans.
Op 25 mei heeft de commissie een bijeenkomst gehad met
belanghebbende over het zwerfvuil in de omgeving Pettelaarpoort en St.Janslyceum. Er zal in een volgende bijeenkomst naar concrete oplossingen worden gezocht.
9. Rondvraag
Vragen van wijkbewoners en de antwoorden daar op.
Tussen de flats van Maerlantstraat en de Ruusbroecstraat en
de binnenplaats staan auto's op de doorgaande weg. Auto's
worden buiten de bestaande parkeervakken geplaatst. De
rijstrook wordt hierdoor voor hulpdiensten erg smal. Zou
daar door Stadstoezicht naar gekeken kunnen worden.
Wijkraad zal contact opnemen met Stadstoezicht.
Zijn er wettelijke afstanden bepaald tussen woningen en
afvalbakken voor glas en dergelijke? Volgens dhr. Verschuur is hier geen regel voor.
Kunnen de bakken die nu op de kruising Zuiderparkweg/
Vondelstraat staan verplaatst worden naar de kruising
Zuiderparkweg/Erasmusstraat?
Dat is geen optie want ook daar gaat men bouwen.
Mogelijkheid is als de ALDI terugkomt in de Zuiderpassage de bakken dan verplaatst kunnen worden richting
ALDI.
Bij het hondenuitlaatveld aan de Zuiderparkweg zitten
gaten onder het hekwerk. Kan daar iets aan gedaan worden
want kleine honden kruipen er onder door. Dhr. Verschuur
geeft het telefoonnummer 6155555 door waar met men
over dit soort zaken naartoe kan bellen.
Kan de Pettelaarseweg een 30 km. weg worden. Dit kan
niet omdat de Pettelaarseweg een doorgaande weg is en dus
50 km moet blijven.
10. Sluiting 22.10 uur
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering. Bedankt
iedereen voor zijn of haar inbreng, en hoopt allen weer te
zien op de volgende vergadering op dinsdag 14 september
2010.

De belangrijkste regels voor het uitlaten van
de hond zijn:
- binnen de grenzen van de gemeente moet de hond altijd
aangelijnd worden uitgelaten, uitgezonderd op de aangewezen uitrenvelden;
- de hondenuitrenvelden, -uitlaatstroken en -toiletten zijn de
plaatsen waar een hond zijn behoefte mag doen. Als de
hond dat op een andere plek doet, dan moet u de uitwerpselen onmiddellijk zelf verwijderen;
- een hond mag, zelfs aangelijnd, niet op een speelveld komen. Deze voorzieningen zijn voor de kinderen;
- bij het uitlaten van de hond moet de houder van de hond
een doeltreffend hulpmiddel bij zich dragen waarmee hon-

denpoep kan worden verwijderd. Als u geen hulpmiddel
bij u hebt, dan krijgt u een boete. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

50 jaar Zuiderpassage (deel 2)
De eerste veranderingen: 1962-1969
In augustus 1962 opende supermarkt de Gruyter. De winkel
was uitgebreid met van Ruusbroecstraat 67, waar de verkoop van vers vlees plaatsvond. In 1963 opende de ZMwinkel aan de Vondelstraat 14 en in hetzelfde jaar opent Lohengrin een snackbar (fritestent). Sinds 1963 gaat de distilleerderij van Kooijmans voortaan door het leven als Slijterij
Zuiderpassage. Later zal de slijterij nog drie naamswijzigingen ondergaan nl. eerst slijterij Castelijns (1971-1972),
daarna Covin (1974-1975) en tenslotte Covinet (1977-1978).
De speelgoedzaak van Puck maakte eind 1963/begin 1964
plaats voor Hobbyshop-Zuid. In januari 1964 vond de opening plaats van wassalon Wascomat (Vondelstraat 16). In
1964 of 1965 breidde Darmstadt zijn winkel uit met het
naastgelegen pand Erasmusstraat 5. In maart 1966 opende
zaadhandel van Nistelrooij aan de Erasmusstraat 1 in de
winkel, waar tot dan eerst de showroom van Appel had gezeten, daarna de Verenigde Brandstoffenhandel. In juli 1968
opent van Sleeuwen zijn tabakswinkel annex postagentschap
aan de Erasmusstraat 5. In oktober 1968 sluit textielhuis
Wilma zijn deuren en in dezelfde maand gaat Groos verbouwen, waarbij de panden Erasmusstraat 17 en 19 samengevoegd worden en de oude eigenaar van nummer 19, Radio
Stark, verhuist naar Erasmusstraat 13. In dezelfde maand
krijgt de slagerij na Hertogstad en Wenting een derde eigenaar nl. Viguurs. In november 1968 opent Bijlsma een bloemenwinkel in het oude pand van Textielhuis Wilma (Vondelstraat 8). Eind 1969 stopt Groos met zijn winkel en wordt
de naam gewijzigd in Interieurverzorging Zuid. Eigenaar is
dan A. Keultjes.
De periode 1970-1980
Op 3 september 1970 opent Natura zijn winkel in dierenbenodigdheden aan de Erasmusstraat 1. In mei 1971 verhuist
de Gruyter naar het Sweelinckplein en neemt André van
Hilst zijn intrek in de oude winkel van de Gruyter. Vanaf
1976-1977 is hier een EDAH-winkel gevestigd geweest. In
het oude pand van André van Hilst aan de Erasmusstraat 15
vestigt zich in 1977 assurantiekantoor de Bont. Eind 1971/
begin 1972 verhuist de Zuider-Apotheek naar de Pettelaarseweg en in het vrijgekomen pand vestigt zich dan supermarkt Gegro. In september 1973 opent De Vleesshop zijn
slagerij aan de Vondelstraat 18, de vierde slagerij op hetzelfde adres. In december 1976 opent Chinees restaurant Nieuw
China zijn zaak aan de Vondelstraat 24. Fotozaak Ernst
Drissen stopt ca. 1974-1975. Later is in dit pand (Zuiderparkweg 494) de Aziatische bloemsierkunst van Ad Bruynel
gevestigd. In het oude pand van Bruynel (Vondelstraat 10)
komt in 1976-1977 koffieshop ’t Vondeltje. Rond 19761977 vestigt Jagtman meubels en Perzische tapijten zich aan
de Zuiderparkweg 496. In augustus 1977 vindt de opening
plaats van uitzendbureau van den Boom in de winkel, waar
eerder de stomerij van Rath & Co gevestigd was. In september 1978 opent Beocenter Boeren zijn deuren aan de Erasmusstraat 3 in de oude winkel van Electrolux. In april 1979
vestigen zich de gebroeders van Aarle (groenten en fruit)
aan de Vondelstraat 8. Meer over 50 jaar Zuiderpassage en
de veranderingen staan weer in de volgende Nieuwsbrief.
Reageren kan naar theovanherwijnen@ziggo.nl

