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Woensdag 5 januari 2011 is er een lezing over “De uitbreidingswijk Zuid”. Gastspreker is dhr. Jan van der Vaart. Woensdag 2 februari is er een lezing over “Achteruitkijkspiegel van het verleden”. Gastspreker is dhr. Frans van Gaal.
Woensdag 2 maart is er een lezing over “De muurgedichten van Leiden”. Gastspreker is dhr. Frans Remmen. Alle lezingen vinden plaats bij In de roos en zijn
van 14.30 tot 16.30 uur. Entree 4 euro inclusief een koffie of thee.

Toekomstige hostellocatie

Op 3 november j.l. heeft het college een informatiegesprek
georganiseerd om het besluit toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het besluit over de komst aan de Zuiderparkweg 282/284 is genomen onder voorbehoud dat de gemeenteraad op dinsdag 14 December 2010 instemt met een gedeeltelijke financiering (800.000 euro) van het hostel door
de gemeente. Op een vraag van een bewoonster als de gemeenteraad niet instemt met de financiering van 800.000
euro wat gaat er dan gebeuren? Komt er dan wel of geen
hostel? Wethouder Weterings antwoord: het gaat linksom
of rechtsom maar het hostel komt hier. Burgemeester Rombouts zei binnen een paar weken met buurtbewoners in de
wijk te willen wandelen in de omgeving van de plaats waar
het hostel is gepland om te kijken naar plekken waar maatregelingen genomen moeten worden. Burgemeester Rombouts beloofde ook dat het hostel wordt gesloten als de situatie onbeheersbaar is.

Vereniging Samen – Verder
Wij zijn de vereniging Samen –Verder en hebben, speciaal
voor mensen die een beroerte hebben gehad, en daardoor
met afasie te maken krijgen een taalgroep opgezet. Voor
deze doelgroep, hebben wij een Afasietaaltrainingsgroep in
het Mee-gebouw aan de St. Teunislaan, de Rompert. Sinds
ruim 9 jaar komt wekelijks de taalgroep Den Bosch bij elkaar. Met afwisselende lessen wordt de taal onderhouden
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voor mensen die na een beroerte een taalprobleem hebben
(afasie). Deze afasietaaltraining is speciaal, voor mensen,
die uitbehandeld zijn bij de revalidatie en /of logopedist en
toch in een gezellige groep de theorie door willen zetten om
te gebruiken in de praktijk. Het is een sociaal gebeuren en is
voor iedereen met afasie; jong, ouder, en /of alleenstaand.
Elke woensdag, van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een bijeenkomst. Heeft u belangstelling kom dan gerust een keer kij–
ken of meedoen . U bent van harte welkom.
U kunt contact opnemen met;
H. Bertens 073-6219442
Dhr Finkers 073-6143855

50 jaar Zuiderpassage (vervolg)
In september 1979 opent Toko Iboe rijsttafelbenodigdheden
zijn winkel aan de Vondelstraat 20 in het oude pand van
boekhandel/speelgoedzaak Rex. In april 1980 vestigt ALDI
zich aan de Erasmusstraat 17-19-21-23 in de oude winkels
van Interieurverzorging Zuid, Kramer en Jamin.
De winkels in 1980
Erasmusstraat 1
Natura dierenbenodigdheden
Erasmusstraat 3
Beocenter Boeren
Erasmusstraat 5
Sigarenmagazijn van Sleeuwen
Erasmusstraat 7
Tweewielerhuis Darmstadt
Erasmusstraat 9
Café Lohengrin
Erasmusstraat 11
Dameskapsalon Hans de
Gruyter
Erasmusstraat 13
Radio Stark
Erasmusstraat 15
Assurantiekantoor de Bont
Erasmusstraat 17 t/m 23
ALDI
van Ruusbroecstraat 63
Slijterij COVINET
van Ruusbroecstraat 65-67 EDAH
Zuiderparkweg 492
Bakkerij Korengoud
Zuiderparkweg 494
Aziatische bloemsierkunst
Ad Bruynel (sinds ca.1977)
Zuiderparkweg 496
Meubels en Perzische tapijten
Jagtman
Zuiderparkweg 498
Keser kantoorinstallaties (sinds
1977-1978)
Grips voor het laatst vermeld in
1967
Vondelstraat 2
Cazander Drogisterij
Vondelstraat 4
Hobby-shop Zuid
Vondelstraat 6
Bijlsma bloemen en planten
planten
Vondelstraat 8
gebroeders van Aarle groente
en fruit

Vondelstraat 8

gebroeders van Aarle groente
en fruit
Vondelstraat 10
koffieshop ’t Vondeltje (sinds
1976-1977)
Vondelstraat 12
van den Boom uitzendbureau
Vondelstraat 14
Brabants Kaashuis (eerder tot
1974-1975 ZM-specialiteiten)
Vondelstraat 16
Wassalon Zuid
Vondelstraat 18
Kaldenberg slagerij (de vijfde
eigenaar)
Vondelstraat 20
Toko Iboe rijsttafelbenodigdhe
den
Rex opende al in december 1976 een
speelgoedzaak aan de
Rompertpassage.
Vondelstraat 22
Manufacturen Sliepenbeek
Vondelstraat 24
Chinees Restaurant Nieuw China
Vondelstraat 26
?? Onbekend
Tot 1972-1973 was hier de Boeren
leenbank gevestigd. Latere
“bewoners” tot 1980 zijn mij niet bekend.
Theo van Herwijnen zou graag in contact komen met personen, die hem aanvullingen en correcties kunnen geven op
de bovenstaande geschiedenis over de eerste 20 jaar Zuiderpassage. Ook gegevens van ná 1980 zijn meer dan welkom.
Wellicht is het dan mogelijk om een complete geschiedenis
van 50 jaar Zuiderpassage te schrijven. U kunt uw reactie
mailen aan theovanherwijnen@ziggo.nl

Afgemeld met kennisgeving :
Willem van der Hoeff (wijkraadslid)
Gerard Schouten (voorzitter wijkraad)
Ingeborg Fick (wijkraadslid)
Henk Verschuur (BOR)
Sjef van Creij (raadslid Rosmalens Belang)
Paul Masselink (raadslid Stadspartij Knillis)
Hanneke Welten (raadslid TON)
Inke Katoen (raadslid PvdA)
Daan van der Els (Stadstoezicht)
Brabants Dagblad

:-

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering. I.v.m. de afwezigheid van de voorzitter zal Corry
Schouten de vergadering voorzitten. Vaststelling agenda
voor de wijkraadvergadering. Volgend punt wordt aan de
agenda toegevoegd.
Punt 7. Zilveren Kracht voor en door senioren.
2. Vaststellen notulen 15-06-2010
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en verzonden post
Ingekomen stukken:

Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum
: 14-09-2010
Aanwezige wijkraadsleden: Bep Mei, Pierre Schmeitz,
Corry Schouten, Jan Simons,
Diny Tijbosch

: Luuk Ottens van Stads-

Gast(en)

toezicht
Peter van der Linden, Wijkintermediair Zuid, beleidsmedewerker Wmo Afdeling
Welzijn
Wijkmanager

:-

Beheer Openbare Ruimte : A. Penders
Politie Brabant-Noord

: Jan van ‘t Erve

Politieke partijen

:-

Bezoekers

: 45

25-06-2010 Brief over parkeervergunningen
Juli 2010 Nieuwe organisatiebrochure Divers
19-06-2010 Brief over Citymoves
28-06-2010 Brief van de heer Kok (Stadstoezicht)
13-08-2010 Brief van Peter van der Linden
Verzonden post:
Mail aan bewoners van Zuid over parkeervergunninghouders
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadsvergaderingen
Parkeerproblemen tussen de flats van Maerlantstraat en de
Van Ruusbroecstraat en de binnenplaats op de doorgaande
weg. Wijkraad heeft contact opgenomen met Stadstoezicht.
5. Mededelingen van het bestuur
A. Tijdens de rondvraag in de openbare wijkraadvergadering
van 15 juni waren 2 vragen onbeantwoord gebleven en zou
de Wijkraad contact met de gemeente opnemen.

dinsdag 14 december 2010
dinsdag 15 maart 2011
dinsdag 14 juni 2011

Vraag 1.
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
heeft contact opnemen met Stadstoezicht.

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos"
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Stadstoezicht is ter plaatsen geweest en heeft een aantal verbalen gegeven. Het heeft niet veel geholpen want een dag
later stonden er weer 6 auto’s niet goed geparkeerd. Op de

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen

vraag of er meer gecontroleerd zou kunnen worden was het
antwoord van Stadstoezicht; ter plaatse is er geen parkeerregulering of verbod. Handhaven kan dan alleen incidenteel
wanneer er hinderlijk geparkeerd wordt. Volgens Stadstoezicht is er geen of weinig hinder zoals er geparkeerd wordt.
De vrije ruimte is voldoende voor hulpdiensten. Stadstoezicht kan zich wel voorstellen dat het als storend ervaren
wordt maar handhavend kunnen zij er niet veel mee.
Vraag 2.
Was er nog een vraag onbeantwoord over de glascontainer
op de kruising Zuiderparkweg/Vondelstraat of er iets aan de
geluidsoverlast gedaan kan worden.
In deze glascontainers die overal in Den Bosch staan zitten
rubberen matten die dempen. Bij de gemeente is nog nooit
een opmerking over geluid binnen gekomen.
B. Bijeenkomst zwerfvuil gehouden in het Sint Janslyceum
op 22 juni 2010.
Afspraken die gemaakt zijn:
Leerlingen uit het derde jaar van het Sint Janslyceum gaan
als maatschappelijke stage zwerfvuil ruimen in de wijk.
Hiervoor neemt de heer Veuger contact op met de docenten
die dit organiseren. Na de vakantie gaan de stages beginnen.
De kinderen moeten worden begeleid. Wijkbewoners worden hieraan gekoppeld.
Super de Boer koppelt ook een medewerker aan een groepje leerlingen.
Wijkraad Zuid doet een oproep aan bewoners uit de wijk om
een groepje leerlingen te begeleiden.
Beheer Openbare Ruimte (BOR) zorgt voor materialen.
(knijpers, veiligheidshesjes en vuilniszakken)
BOR gaat na of frequentie van vegen in de wijk Zuid verhoogd kan worden
BOR gaat na of er vuilnisbakken gezet kunnen worden tussen het Sint Janslyceum en de Super (dezelfde als in de
Bossche Broek, met een schuine rand).
BOR gaat na of er vuilnisbakken gezet kunnen worden aan
de voorkant van de appartementen.
Bespreking Wijkraad met de Van Maerlantschool
Van Maerlantschool is geschrokken van het vuil dat de leerlingen van de school in de wijk achter laten. De directeur
heeft besloten om meteen actie te ondernemen en de leerlingen niet meer tijdens de pauzes naar buiten te laten gaan.
Ook hebben de leerlingen meteen alle blikjes en verpakkingen door de wijk moeten opruimen. De van Maerlantschool
heeft laten weten dat zij ook graag mee willen doen met de
maatschappelijke stage zwerfvuil ruimen in de wijk.
C. Dumping van folders in de wijk.

Oproep om melding te maken van een dumping zodat het
snel kan worden opgeruimd.
D. Wijkraad heeft een verzoek aan de BOR gedaan om de
wijk eens goed onderhanden te nemen. Het ziet er verschrikkelijk uit zowel van het onkruid als zwerfvuil. Inmiddels is er wel geveegd en zwerfvuil opgeruimd maar
nog niets aan het onkruid gedaan. Waarom wordt de staalborstel niet meer ingezet om het onkruid te verwijderen?.
Volgens Henk Verschuur is er veel meer geld beschikbaar
gesteld voor de wijk.
E. Wijkactie. Schoonmaak actie in de wijk. Staat ook in de
Nieuwsbrief. Elf wijkbewoners hebben zich aangmeld. Bij
deze nogmaals de oproep aan u om u aan te melden.
Morgen gaat de lijst naar de gemeente en zullen de aangemelde bewoners worden benaderd door de gemeente.
F. Er is een melding bij de Wijkraad binnen gekomen over
zwervers onder de Lambooybrug. Gaat over 3 mannen met
accordeons. Slapen op kartonnen dozen en doen de ontlasting in een doosje en zetten dat een eindje verder onder de
brug neer. Vieze bedoeling. Onze wijkagent Jan van ’t
Erve ingeschakeld en de zaak is netjes opgeruimd.
G. Belasting cursus.
Vier wijkbewoners hebben zich aangemeld. Dat is te weinig om te starten met de cursus. Groep moet uit 20 bewoners bestaan. Als er nog wijkbewoners zijn die interesse
hebben geeft u zich dan nu of binnen een hele korte periode op.
H. Onze voorzitter heeft een gesprek gehad met Rens Jeunink (wijkmanager) over een aanvraag die was gedaan om
een familie picknick in het Zuiderpark te organiseren. De
aanvrager vroeg 15.000 euro voor deze picknick voor 500
bewoners van Zuid. Deze activiteit vind plaats op 19 september van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Op de vraag van de voorzitter wie de aanvrager was wilde
de wijkmanager in dat gesprek geen antwoord geven.
Voorzitter heeft gevraagd of dat wellicht de BIG –beoordelingscommissie zelf was die de aanvraag had gedaan. Maar
dat zou niets uitmaken volgens de wijkmanager want dat
zijn ook bewoners van Zuid. Op de vraag wie de beoordeling dan gaat doen van die 15.000 euro waren volgens de
wijkmanager de BIG-beoordelingscommissie nog niet uit.
Voorzitter heeft later een bericht van de wijkmanager ontvangen dat namen niet altijd bekend worden gemaakt om
reden dat aanvragers lastig gevallen zouden kunnen
worden door mensen die dan het een en ander aan aanvrager zouden willen verkopen. (Het is toch bekend dat
een Wijkraad niets verkoopt.)
Nu blijkt dat de aanvraag geen 15.000 euro meer is voor
500 wijkbewoners maar 7500 euro voor 6700 wijkbewoners. Wie nu de aanvrager is en de aanvraag beoordeeld?
I. Er is maandagmorgen 13 september contact geweest met
de heer Slond van de gemeente over de voortgang van de
Zuiderparkweg. Maandag geen antwoord meer gekregen.
Dinsdagmorgen 14 september nogmaals de heer Slond gebeld. De heer Slond zou wederom terug bellen. Tot aanvang van de vergadering is dat nog niet gebeurd.
Voorzitter heeft om 17.00 uur het wegenbouwbedrijf gebeld
met de vraag wanneer de werkzaamheden op de

Zuiderparkweg zijn afgerond.
Antwoord kwam om 18.30 uur, medio december zijn de
werkzaamheden afgerond.
J. Wijkraad heeft van een wijkbewoner een mailtje ontgen over obstakels.
Sinds kort staan bij de achterkant van de Super 2 glasbakken en 1 afvalbak voor plastic. Vlak daarbij staan 3 verraderlijke beton paaltjes. Die bewuste paaltjes hebben precies dezelfde kleur als het trottoir. Het eerste ongelukje is
al gebeurt. Een meisje ziet de paaltjes niet en struikelt er
over. In dit geval viel de schade mee. Misschien struikelt
straks een oudere en dan??
De oplossing die bewoner aangeeft is; geef die paaltjes een
duidelijke kleur of haal ze weg. Het zijn gevaarlijke obstakels. Mailtje is doorgestuurd naar de BOR. Reactie van
de aanwezige BOR medewerker de paaltjes zijn al wit
geverfd.
K. Laatste nieuws over de Zuiderpassage.
Er is door de VVE, Zayaz en Aldi een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat wil zeggen dat partijen de intentie
hebben met elkaar samen te werken om iets moois van de
Zuiderpassage te maken. Een belangrijke stap. Vorig jaar
was er tussen partijen niets.
6. Uitslag enquête vergunningparkeren Zuid/Bazeldonk
door de heer Ottens van de afdeling Stadstoezicht gemeente ’s-Hertogenbosch.
Uitslag enquête wordt onder de aanwezigen uitgedeeld en
besproken.
7. Zilveren Kracht voor en door senioren door de heer
van der Linden Wijkintermediair Zuid, beleidsmedewerker Wmo Afdeling Welzijn Gemeente
De heer van der Linden geeft uitleg over het project
Zilveren Kracht voor en door senioren dat binnenkort in
Zuid van start gaat.
Samengevat:
De Seniorenraad van ’s-Hertogenbosch, Welzijnsonderneming Divers en de gemeente ’s-Hertogenbosch vangen
een project ‘Zilveren Kracht’ aan in de wijk Zuid.
Doel is de Zilveren Kracht in de samenleving nog meer te
benutten. Ouderen motiveren en ondersteunen hun kennis,
kunde en levenservaring in te zetten voor elkaar en voor de
samenleving. In november 2010 wordt hierover een informatiebijeenkomst georganiseerd in de wijk Zuid. Mensen
die willen meedoen aan het organiseren van dit project zijn
welkom. Voor nadere informatie of aanmelden kunnen zij
zich wenden tot de seniorenraad: Telefoonnummer: (073)
648 8630 of via mail info@seniorenraads-hertogenbosch.nl
8. Commissies
Commissie milieu en groen:
Commissie bespreekt verschillende opties voor ontwikkeling Zuiderplas en Pettelaarse Schans richting het CCC.
1.De Pettelaarse Schans mag wel een rust en stilte gebied
blijven. Er zijn genoeg activiteiten ballonvaart, circus, Citymoves, ballonnenloop en nog wat ander activiteiten. Ook
het nieuwe restaurant brengt levendigheid met zich mee.

2. Geen campers of andere kampeer gelegenheid.
3. Gemotoriseerd verkeer zo veel als mogelijk vermijden.
4. Zeilvereniging een helling bij het St. Jans lyceum dan komen er veel minder auto' s in het Bossche Broek.
5. Als er een verbinding tussen de Pettelaarse Schans en
Heempark moet komen dan is een pondje een goed alternatief er kunnen dan geen fietsen en bromfietsen door het
Heempak gaan.
6. De natuur speelplaats bij het zwembad is een leuk
idee.
9. Rondvraag
Vragen en opmerkingen van bewoners:
Kan er iets gedaan worden aan het parkeren van campers en
autobussen op het Vonk en Vlamterrein.
Daar wordt op gecontroleerd en kan gemeld worden bij
Stadstoezicht.
Is het toegestaan dat er 3 weken lang dag en nacht tenten aan
de Zuiderplas en de Homeruslaan staan z.g. voor het vissen? Dit is niet toegestaan. Politie is met de hengelsportvereniging hierover in gesprek.
Graag ziet men een vermelding in de Nieuwsbrief van
Wijkraad Zuid dat het meldpunt over zwerfvuil geweldig
werkt.
Waarom is de slagboom nooit meer gesloten op de Pettelaarse Schans?
Welke taak hebben de medewerkers van Stadstoezicht die
op elektrische scooters rijden? Deze medewerkers hebben
een controlerende en handhavende taak.
De fietsbandgleuf in de fietstegels aan de Bazeldonkflat
worden door de borstelwagen vol geborsteld met onkruid
waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden.
Kan hier iets aan gedaan worden.
Kan in het bruggetje achter het Sint Janslyceum de houtdraadbout die in een plank van het brugdek uitsteekt weer in
het brugdek gedraaid worden. (bout komt ver boven de
plank uit)
Kan de achterkant van de Bazeldonkflat ook meegenomen
worden in de veegroute, want dit gebeurd bijna nooit.
Klachten van wijkbewoners die melden dat hele straten niet
meer geveegd worden.
Kunnen alle straten weer in de veegroute worden opgenomen?
10. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering. Zij bedankt
iedereen voor zijn of haar inbreng, en hoopt allen weer te
zien op de volgende vergadering op dinsdag 14 december
2010.

Belastingcursus
Gezien het geringe aantal aanmeldingen gaat de belastingcursus niet door.

