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Programma Seniorenmiddag woensdag 6 april

maart 2011

Dhr. Hugo van der Wal verzorgt een lezing over de natuurwaarden en de natuurontwikkeling ten westen en noorden van ‘s-Hertogenbosch. Het zal gaan over het
huidige beheer, de toekomstige inrichting van de Vughtse Gement, het Vlijmens
Ven en de ontwikkelingen in de uiterwaarden ten noorden van ‘s-Hertogenbosch,
met de nieuwe inrichting van de Diezemonding en de recreatieve inrichting ervan.
Over de uitdagingen en kansen komt hij vertellen. Plaats: 'In deRoos', Tijd: 14.30
uur tot 16.30 uur. Entree: € 4,00 p.p. Dit is incl. 1x koffie of thee.

Veilig Verkeersweek Zuid 2011

Postbus 5036
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
E-mail
: info@wijkraadzuid.nl
Website : www.wijkraadzuid.nl
Telefoon : 073-6132310
Verschijnt 4 keer per jaar

15 maart Openbare Wijkraadvergadering

De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, Stadstoezicht en de BOR voor de
vijftiende keer een Veilig Verkeersweek op Zuid. De Veilig
Verkeersweek Zuid zal dit jaar gehouden worden van
maandag 18 t/m vrijdag 22 april. Wijkraad Zuid zal wederom aan de deelnemende basisscholen op 30 maart en 31
maart de fietskeuringen verzorgen. Op donderdag 21 april
zal de opgedane kennis voor wat betreft het praktijkgedeelte worden getoetst. Ter afsluiting is er op donderdagmiddag
21 april vanaf 13.30 uur een slotmanifestatie bij “In de
roos” waar de examenkandidaatjes aan een verkeersquiz
deelnemen. Inzet is de verkeersbokaal 2011. En uiteraard
zal het verkeersdiploma dan aan de geslaagde leerlingen
worden uitgereikt door de wethouder Eigeman. Ten slotte
zullen er in de Veilig Verkeersweek Zuid vele verkeerscontroles worden uitgevoerd.

Voorlichting over Veiligheid en Preventie door Evert Jansen
bekend van het AVRO-TV-programma “De Inbreker”.

Deelnemende scholen in 2011

Ex-criminelen betalen terug! Criminelen staan niet stil bij
de -vooral emotionele- schade, die ze mensen berokkenen.
Sommige ex-verslaafden en ex-inbrekers beseffen dat ze de
maatschappij veel narigheid hebben bezorgd. Evert Jansen
wil als voorlichter voor Stichting Veiligheid & Preventie
toch nog iets positiefs halen uit zijn criminele verleden. Als
ex-inbreker geef hij nu tips hoe je de kans op inbraak klein
maakt. Jongeren vertelt hij hoe hij via ogenschijnlijk onschuldig alcoholgebruik en experimenteel drugsgebruik bijna ‘vanzelf’ verslaafd en op het criminele pad raakte”.

Leerlingen van basisschool De Cirkel en Het Bosschebroek
zullen tijdens de Veilig Verkeersweek Zuid, het praktischverkeersexamen afleggen.

Wakker schudden. De voorlichting richt zich op bewustmaking en ‘wakker schudden’.
Laten zien hoe eenvoudig het
criminelen wordt gemaakt om
toe te slaan. Laten zien hoe je
het dieven moeilijk kunt maken.
Jongeren proberen bewust te
maken van het gemak waarmee
ze kunnen worden meegesleept
in een negatieve spiraal en hoe
ze signalen hiervan bij zichzelf
en anderen kunnen herkennen.

Nieuwe wijkraadsleden

DINSDAG 15 MAART 2011
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

Op zaterdag 5 februari was er voor alle senioren uit Zuid een
informatiebijeenkomst bij In de Roos over het initiatief ‘Zilveren Kracht’. De senioren kregen deze middag informatie
over vrijwilligerswerk binnen allerlei bestaande welzijnsorganisaties, sportverenigingen en andere maatschappelijke
verbanden, zowel in Zuid als stedelijk.
Medewerkers van de diverse vrijwilligersorganisaties en
verenigingen waren aanwezig. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Welzijnsonderneming Divers en de Seniorenraad ’s-Hertogenbosch met
ondersteuning van diverse (vrijwilligers) organisaties uit
Zuid, o.a. Wijkraad Zuid. Tijdens de bijeenkomst hebben 4
wijkbewoners zich als wijkraadslid aangemeld. Zij gaan de
commissies verkeer, milieu en groen, en stedenbouw versterken. In de volgende Nieuwsbrief zullen de nieuwe leden
zich voorstellen.

1. Opening

Oproep
De Wijkraad zou graag in contact komen met een ex-belastinginspecteur of een gepensioneerde belastinginspecteur
die een curcus belastingaangiften aan wijkbewoners zou
willen verzorgen. Inlichtingen tel. 073-6132310 of per email info@wijkraadzuid.nl

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.
2. Vaststellen notulen 14-12-2010
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

Forum Kopersvereniging Meerendonk

3. Ingekomen stukken en verzonden post

De Wijkraad is benaderd door de voorzitter van de kopersvereniging Meerendonk, de heer Bloksma, met de vraag of
de Wijkraad op het forum van de kopersvereniging Meerendonk een bericht had geplaatst. De Wijkraad was verbaasd
dat er een bericht was geplaatst namens de Wijkraad. De
Wijkraad plaatst nooit berichten op forums want zij heeft
een eigen website waarop ze berichten plaatst.
De Wijkraad vindt het een zeer kwalijke zaak als wijkbewoners niet onder hun eigen naam maar de naam van de
Wijkraad gebruiken om berichten op een forum te plaatsen.
De Wijkraad zal nagaan wie de berichten heeft geplaatst en
zal, zodra er meer bekend is, hier op terugkomen.

Ingekomen post:

Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

: 14-12-2010

Aanwezige wijkraadsleden : Gerard Schouten, Bep Mei,
Pierre Schmeitz, Jan
Simons, Corry Schouten,
Diny Tijbosch
Gast(en)
:Wijkmanager

:-

Beheer Openbare Ruimte : Henk Verschuur
Politie Brabant-Noord

: Jan van ‘t Erve

Stadstoezicht

: Daan v.d.Els

Politieke partijen

:-

Bezoekers

: 26

Afgemeld met kennisgeving: Willem van der Hoeff (WR)
Ingeborg Fick (WR)
Hanneke Welten (TON)
Inke Katoen (PvdA)
Govert Schermers (VVD)
Brabants Dagblad
:-

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 15 maart 2011
dinsdag 14 juni 2011
dinsdag 13 september 2011
dinsdag 13 december 2011
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos"
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

1. Gemeente Den Bosch afdeling Welzijn over Hostel in
Zuid.
2. Gemeente Den Bosch afdeling Openbare Ruimte en
Verkeer over aanleg openbare verlichting.
3. 2 x Gemeente Den Bosch afdeling Bouwen over lichtmasten in het Zuiderpark.
Verzonden post:
1. Aan dhr. A.G.J.M. Rombouts burgemeester van ’s-Hertogenbosch betreft verlichting Zuiderpark.
2. College B&W betreft verlichting Zuiderpark.
3. Gemeente Den Bosch t.a.v. Hostels over hostels.
4. 2 x aan wijkbewoner betr. grasmat langs Zuiderparkweg
5. College B&W betreft aanleg openbare verlichting.
6. Groen Links Den Bosch betr. aanleg openbare verlichting
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadsvergaderingen
1. Waarom is de slagboom nooit meer gesloten op de Pettelaarse Schans?
Heeft te maken met de ballonvaart. Na het circus wordt de
slagboom weer in werking gesteld.
2. 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.
Is inmiddels opgelost.
3. 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) Is inmiddels opgelost.
4. Kan de achterkant van de Bazeldonkflat ook meegenomen
worden op de veegroute,want dit gebeurt bijna nooit.
Is opgelost.
5. Klachten van wijkbewoners die melden dat hele straten
niet meer geveegd worden.
Kunnen alle straten weer in de veegroute worden opgenomen?
Henk Verschuur geeft het een en ander door.
Hoofdwegen en wegen bereikbaar met grote veegwagen 1
maal per 4 weken vegen.
Winkelcentra 2 maal per week vegen waarvan 1 maal per
week gelijktijdig met blazen. Dit gebeurt op woensdag en op
vrijdag,

Op maandag wordt er papier geprikt.
Woongebieden deze worden om de 6 weken geveegd afhankelijk van vorst, vakantie enz.
Meldingen van illegale stort. Wordt binnen 2 dagen maar
meestal dezelfde dag nog opgehaald.
Afvalstoffendienst haalt op melding de illegale bijzettingen bij de containers weg.
5. Mededelingen van het bestuur
Bewoners rondom het gedeelte van het Zuiderpark gelegen
tussen de Zuiderparkweg, Wagnerlaan en de Cesar Franclaan vragen of er iets gedaan kan worden aan de grasmat
die veel te lijden heeft van overstekende fietsers en auto’s.
Duidelijke sporen in het gras en nabij de hondenuitlaat
wordt er vaak op het gras geparkeerd. Oplossing zou kunnen
zijn paaltjes of stenen te plaatsen langs de grasmat.
Toezegging van de gemeente is dat zodra de Zuiderparkweg
klaar is de grasmat wordt geëgaliseerd en wordt ingezaaid.
De gemeente wil dat gedeelten van het Zuiderpark aanpakken. De manier waarop is nog niet helemaal duidelijk ook
niet of de werkzaamheden in het voorjaar of na de zomer
2011 zullen plaats vinden.
2. Wijkactie. Schoonmaakactie in de wijk.
Elf wijkbewoners hebben zich aangemeld. Verschillende
keren contact met de gemeente gehad. Gemeente zou actie
ondernemen. Helaas is dat niet gebeurd.
In de gemeentelijke begroting 2011 staat: “In samenhang
met de aanpak van onveilige plekken gaan we de openbare
verlichting verbeteren”.
In dit kader heeft de Wijkraad voor de tweede keer
gevraagd om te onderzoeken naar mogelijkheden om
fietspaden in het Bossche Broek te voorzien van verlichting. Verlichting geplaatst op een bescheiden aantal plaatsen voorzien van zuinigen LED-lampen die reageren op
bewegingen van fietsers.
Na aanleiding van het verzoek stelt de gemeente voor om
een witte belijning toe te passen op het fietspad. Hierdoor
wordt de zichtbaarheid van het fietspad sterk verbeterd. In
combinatie met een goede fietsverlichting zou dit de
situatie sterk verbeteren.
Wijkspeelplaats Zuiderpark.
Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest over dit onderwerp.
De van Maerlantschool is wederom ingeschakeld om met
plannen te komen voor de inrichting van het park.
Op 7 oktober zijn er door de rugbyclub 3 lichtmasten in het
Zuiderpark geplaatst. Wijkraad heeft burgemeester Rombouts hiervan op de hoogte gebracht.
Bij een eerder wijkschouw had de burgemeester al eens
aangegeven dat er geen vaste lichtmasten in het park komen te staan. Wel is er de mogelijkheid dat de rugbyclub
draagbare masten kunnen neer zetten die na afloop weer
worden meegenomen.
Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd tussen de rugbyclub

en de wijkraad en rugbyclub met de gemeente om te komen tot verwijdering van de lichtmasten. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.
Daarom heeft de gemeente een vooraankondiging bestuursdwang aan de rugbyclub gestuurd. Dat betekent dat de
club in de gelegenheid is gesteld zelf tot verwijdering van
de masten over te gaan.
Inmiddels zijn de masten verwijderd.
Een wijkbewoner vraagt wie de kosten moet betalen voor
het herstellen van bandensporen die door een kraan zijn
gemaakt om de 3 lichtmasten te plaatsen en te verwijderen.
Vanaf januari komt er een visboer naar de Zuiderpassage.
Niet op de zaterdag tijdens het marktje maar op de vrijdag.
Aan Henk Verschuur (BOR) gevraagd of er iets aan de
enorme plas water op de kruising Zuiderstrandweg/
Sterrebosweg gedaan kan worden.. Henk gaat het oplossen.
Oproep gedaan aan wijkbewoners om deel te nemen aan
het project “Samen tegen inbrekers”.Twee wijkbewoners
hebben zich aangemeld.
Een aantal bewoners aan de Zuiderparkweg hebben
gevraagd wat voor bomen er worden teruggeplaatst. Volgens Henk Verschuur (BOR) is het de bedoeling dat op de
gehele Zuiderparkweg dezelfde bomen worden teruggeplant. De keus is gevallen op een Iep, Ulmus New Horizon.
Stand van zaken rotonde Zuiderparkweg/Pettelaarseweg.
Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan wat het effect is
van een rotonde op het overige verkeer en in het bijzonder
het openbaar vervoer (busvervoer). De Pettelaarseweg is
een zeer belangrijke busroute en aangewezen als een
Hoogwaardig Openbaar Vervoer Route. Het bureau heeft
een negatief advies gegeven. De gemeente wil er toch een
rotonde aanleggen.
Vrijdag 10 december j.l. is het plan ZuiderparkStadswalzone besproken bij de Raad van State. Tegen eind
januari 2011 zal de uitspraak zijn.
Weghalen van de TNT-brievenbus op de Zuiderparkweg
nabij de Zuiderpassage.
Vraag aan Jan van ’t Erve (politie) om in de avond en de
nacht een kijkje te nemen op de Pettelaarse Schans. Er gebeuren daar vreemde dingen o.a. hard rijden en tollen met
auto’s en handel in drugs.
Tevens het verzoek om eens te controleren achter de huidige
tennisbanen waar ook in de avond en de nacht hard wordt
gereden en tollen met auto,s.
Vraag aan Henk Verschuur: Is het mogelijk dat de perenboompjes in de Hadewychstraat vervangen kunnen worden
n.a.v. dat rijpe peertjes die op de grond vallen en een vieze
drab gaan vormen, tevens trekt het veel wespen aan.
Henk zal proberen in het volgend plantseizoen de bomen te
vervangen.
Op het Homeruspad zijn veel bomen weg. De vraag is komen die terug?
Henk Verschuur zegt toe dat de boompjes terug komen en
zullen goed beschermd worden tegen vandalisme.

6. Wat willen we in de toekomst met de Zuid Willemsvaart
Alle ideeën worden genoteerd en aan de planmakers bij de
gemeente doorgeven.
* Kanaal open houden voor doorvaart van de pleziervaart
* Aanlegsteigers plaatsen.
* Een jachthaven realiseren.
* Kanaal verbinden met de singels in Zuid.
* Rechte brede oevers maken. (boulevardachtig idee)
* Cafés langs de oevers waar de mensen kunnen flaneren.
* Woonboten in het kanaal.
* Bruggen voor voetgangers over het kanaal.
* Stadscamping.
7. Aanleg fietsstraat en fietsstroken in Zuid

Aanschuifavond bij In de Roos
Gezellig aanschuiven, want samen eten is gezelliger dan alleen. Om de wijkfunctie van In de Roos te onderstrepen, wil
In de roos de bewoners uit de wijk elke 4e maandag van de
maand de mogelijkheid bieden om samen met andere wijkbewoners te eten. Belangstellenden kunnen zich telefonisch
opgeven. De gasten worden tussen 17.30 en 18.00 uur verwacht. In de Roos serveert dan een eenvoudige maar lekkere
maaltijd tegen een lage prijs. Voor een kopje soep en een
hoofdgerecht betaalt u € 9,-. Voor € 1,75 kunt u ook een nagerecht bestellen. Woont u in de directe omgeving van In de
roos en is het vervoer een probleem? Meld u dat even bij uw
reservering, dan zorgen wij ervoor dat u wordt opgehaald en
thuisgebracht. Komt u ook? We gaan om 18.00 uur aan tafel! Reserveren is aan te raden Tel. 073-6143344

Er is op woensdag 17 november een inloopmiddag georganiseerd door de gemeente over de aankomende werkzaamheden. Wijkraad heeft in de vergadering nogmaals
uitleg gegeven over de aanleg van de fietsstraat en fietsstroken in Zuid.

Data aanschuifavonden zijn op:
28 maart-25 april-23 mei

8. Commissies

Vastgelegde data zijn: dinsdag 13 maart en 12 juni.

Commissie milieu en groen:
Op 13 december wederom een bijeenkomst bijgewoond
over visievorming Zuiderplas.
Gemeente heeft inmiddels met alle belanghebbende partijen gesproken.
Er zijn 3 scenario’s opgesteld die als voorstel naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Zuiderpark-Stadswalzone

Data openbare wijkraadvergaderingen 2012

Alle bezwaren die door partijen zijn ingediend tegen het
plan Zuiderpark-Stadswalzone, zijn door de Raad van State
verworpen. Door deze uitspraak kan de verplaatsing van het
tennispark en de bouw van de parkeergarage beginnen.

John’s Vishandel
Commissie verkeer:
Volgend jaar zal er wederom een veilig verkeersweek
worden georganiseerd op Zuid.
Commissie bouwkunde:
Op 19 november heeft de commissie een gesprek gehad
met de gemeente over de ontwikkelingen van de Zuiderpassage. Er wordt door de VVE gewerkt aan een plan voor het
tussengedeelte van de Zuiderpassage. Er is een architect
ingeschakeld voor de ontwikkeling van dat gedeelte.
Commissie communicatie:
Volgende Nieuwsbrief komt 5 maart 2011 weer uit.

John staat elke vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur op de
parkeerplaats van de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg.

9. Rondvraag

Colofon

Aanwezigen maken geen gebruik van de rondvraag.

Uitgave Stichting Wijkraad Zuid
Postbus 5036
5201 GA ’s-Hertogenbosch
Oplage 3500 exemplaren

10. Sluiting 21.45 uur
De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen
voor zijn of haar inbreng, en hoopt allen weer te zien op de
volgende vergadering op dinsdag 15 maart 2011.

Ontwerp, samenstelling en layout:
Gerard Schouten en Pierre Schmeitz.
Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u de Nieuwsbrief op
halen bij: Super de Boer, Ben van Sleeuwen, Sociaalcultureel centrum / lunchcafé In de roos, Franc Glaudemans
Hengelsport Zuiderpassage en Kledingzaak HeuvelTex Zuiderpassage .

