
kregen en dat vooral werd uitgelegd waarom de verkeersre-
gels bestaan.  Als afsluiting van het verkeersexamen heeft 
Wijkraad Zuid  wederom de slotmanifestatie in het gebouw 
van In de Roos georganiseerd waarbij de twee scholen vra-
gen van de verkeersquiz moesten beantwoorden. De vragen 
werden getoond met behulp van een diavoorstelling. Iedere 
school 20 vragen. Terwijl de ouders alle vragen nakeken 
kregen de leerlingen een flesje frisdrank wat zeer aan-
genaam was in de toch, wel heel, warme zaal. De drie beste 
leerlingen van elke school gingen door naar de finale. De 
winnaar dit jaar was het Bossche Broek. Beiden scholen 
kregen allebei een beker. Zoals elk jaar was ook dit jaar 
Bart Eigeman, wethouder van ’s-Hertogenbosch, weer van 
de partij om de diploma’s uit te reiken. Alle kinderen waren 
geslaagd. Bart benadrukte nog wel even dat het toepassen 
van de verkeersegels niet alleen op deze dag van toepassing 
was, maar dat het veilig fietsen en opletten altijd geldt. Ook 
werd een leerling van de Cirkel even in het zonnetje gezet 
omdat hij tijdens het rijden van de route zo goed had opge-
let met het fietsen langs vrachtwagens. Vrachtwagens wil-
len wel eens fietsers over het hoofd zien dus extra opletten 
met vrachtwagens is van levensbelang. Bart feliciteerde niet 
alleen de leerlingen met het behalen van hun verkeersdi-
ploma, maar ook Wijkraad Zuid werd bedankt voor het al 
vele jaren organiseren van de verkeersweek. 
 
Wijkraad Zuid feliciteert alle leerlingen met hun behaalde 
verkeersdiploma. Ook bedankt de Wijkraad de mensen van 
de BOR voor het ophangen van de spandoeken, Stadstoe-
zicht voor het controleren van het parkeren op Zuid en de 
Politie die deze week extra controles heeft uitgevoerd. 
 
Geslaagd voor het verkeersexamen Het Bosschebroek 

Uitbreiding van het bestuur Wijkraad Zuid 
 
Vier wijkbewoners hebben zich aangemeld om plaats te ne-
men in het bestuur van de Stichting Wijkraad Zuid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frans Baert             Rob van de Ven 
Commissie verkeer            Commissie stedenbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trude Baert    Jacques van Dijk 
Commissie milieu en groen  Commissie stedenbouw 
 
Het voltallige bestuur bestaat nu uit: Gerard Schouten 
(voorzitter) Bep Mei (secretaris), Pierre Schmeitz (penning-
meester), Diny Tijbosch, Corry Schouten, Ingeborg Fick, 
Jan Simons, Willem van der Hoeff, Frans Baert, Rob van de 
Ven, Trude Baert en Jacques van Dijk. 
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voor bewoners van Zuid 

Veilig Verkeersweek Zuid 2011  (18 t/m 22 april) 
 
Slotmanifestatie Verkeersweek 
 
62 kinderen uit groep 7 van het Bossche Broek basisschool en de Cirkel hebben 
dit jaar weer verkeersexamen gedaan. Met stralend weer hebben de kinderen don-
derdag 21 april een route met de fiets door Zuid afgelegd. Op verschillende punten 
stonden ouders die keken of de kinderen zich aan de verkeersregels hielden. De 
juffrouw van de Cirkel vertelde dat de kinderen in de klas verkeersles hebben ge-

DINSDAG 14 JUNI 2011  
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 
CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

KIJK VOOR NOG MEER  
NIEUWS EN FOTO’S OP  

WWW.WIJKRAADZUID.NL 

Groep 7a. Marijn van Aalst, Frederique v.d. Akker, Ilse van 
der Burght, Akin Celebi, Dennis van Dam, Taner Dayioglu, 
Eva Dorsman, Frank Drykoningen, Martin Gkousgkounis, 
Kerem Kaya, Max Kemperman, Joel Lemmink, Clint de 
L'Or, Gijs Martens, Jip Martens, Julie Odijk, Britt Ruijgrok, 
Guus Schoones, Lotte Schreurs, Lobke Stienstra, Dominique 
Thelissen,                                               lees verder op blz. 2. 



Verslag van de Politie  
Wijkraad Zuid heeft vrijdag 22 april haar jaarlijkse Ver-
keersweek Zuid afgesloten. De politie heeft een aandeel ge-
had in deze verkeersweek door middel van gerichte con-
troles. In deze controles is ook de Graafsewijk Noord mee-
genomen. Zo werd er op verschillende momenten gecon-
troleerd op het gebruik van de gordel, het niet handsfree 
bellen, het rijden door rood licht, te hoge snelheid en alco-
holgebruik. Ook zijn er een aantal bromfietsers gecon-
troleerd. In totaal heeft de politie 159 processenverbaal uit-
geschreven voor uiteenlopende feiten. Wat opviel is dat ook 
meerdere weggebruikers een proces-verbaal kregen omdat 
ze medeweggebruikers een sein gaven dat er een controle 
stond. Daarnaast waren te hoge snelheid, het niet dragen 
van de gordel en het vermogen van de bromfiets de top drie 
van overtre-dingen. Er werden woensdagavond meer dan 
honderd automobilisten en andere weggebruikers gecon-
troleerd op het gebruik van alcohol. Niemand kreeg een 
procesverbaal. Er werd gecontroleerd op de Pettelaarseweg, 
Gestelseweg en de Oude Dieze. Er werden wel 24 bekeur-
ingen uitgedeeld voor verschillende overtredingen. Het gros 
daarvan (11) waren bonnen omdat geen autogordel werd 
gedragen en voor opgevoerde bromfietsen (5). Verder wer-
den weggebruikers onder andere beboet in verband met niet 
handsfree bellen, geen legitimatiebewijs en geen kenteken-
bewijs. 
 
Stadstoezicht 
Bij twee parkeercontroles in het gereguleerd gebied zijn er 
totaal 30 bekeuringen uit geschreven. Voor de blauwezone 
waren dat er 7. Voor het belanghebbende gebied waren dat 
er 18 Voor op andere dan toegestane plaatsen parkeren wa-
ren dat er 5. Door THORhandhavers is er na twee dagen 

 
waarschuwen woensdag en donderdag repressief opgetreden 
tegen parkeer excessen buiten het gereguleerde gebied. Hier-
bij zijn 12 bekeuringen uitgeschreven. Ook is er tegen een 
paar kleine milieu overtredingen opgetreden (weggooien af-
val en hond los).  
 
Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Datum     : 15-03-2011 
 
Aanwezige wijkraadsleden  : Gerard Schouten, Bep Mei, 
         Pierre Schmeitz, Jan  
         Simons, Corry Schouten,  
                                                  Diny Tijbosch, Ingeborg 
                                                  Fick, Trude Baert, Frans 
                                                  Baert 
 
Gast(en) : Evert Jansen 

 
Wijkmanager    : Rens Jeunink 
 
Beheer Openbare Ruimte    :  
 
Politie Brabant-Noord    : Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht    : Daan v.d.Els 
 
Politieke partijen    : -      
                     
Bezoekers     : 33 
 
Afgemeld met kennisgeving: Willem van der Hoeff (WR) 
        Rob van de Ven (WR) 
        Jacques van Dijk )WR) 
        Henk Verschuur (BOR)      
        Paul Masselink (Stadspartij  
        Knillis 
      
Brabants Dagblad : - 
 
1. Opening 
 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-
gadering.   
   
2. Vaststellen notulen 14-12-2010   
 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en verzonden post 
 
Ingekomen post: 

 
1. Galant vrijwilligerswerk over project Zilveren Kracht. 
2. Gemeente Den Bosch over ombuigingsvoorstellen bezui-
nigingen Rijksinkomsten. 
3. Gemeente Den Bosch over de zwerfafvaldag 12 maart 
2011. 
4. Gemeente Den Bosch over zondagopenstelling van 9 su-
permarkten. 
5. Burgemeester Rombouts, bedankbrief voor ontvangst van 
de kalender. 
6. Gemeente Den Bosch over de inloopavond inrichtings-
plan Meerendonk. 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

dinsdag 14 juni 2011 
dinsdag 13 september 2011 
dinsdag 13 december 2011 

dinsdag 13 maart 2012 
dinsdag 12 juni 2012 

 
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos" 

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

Norbert Thelissen, Delano van Turenhout, Jurre Verhoeven, 
Roos Wiekamp en Emre Yildrim. 

Groep7b. Margot van Alem, Kelly van Boxtel, Julie 
Cousin, Sam Denevers, Abdullah Djedoud, Lieve Eberson, 
Jagoda Gierusz, Frederique van den Heuvel, Ali Keklik, 
Lara Liem, Dewi Manders, Bassma Mandjes, Maud Marks, 
Evie McEwan, Pieter van Mierlo, Bas van der Pelt, Isabelle 
van der Plas, Tijmen Reijenga, Stijn Roelen, Dieuwertje 
Roes, Wou-ter Slot, Maarten Steenbergen, Bram van 
Stiphout, Thycho van Summeren, Lotte Tielens, Stijn van 
der Voort en Levi van der Waarden. 

Basisschool Cirkel Zuid: 
Mohamed Bounou, Jasmine Cijntje, Soufiane el Ouajdi, 
Latifa Faghlal, Aprijl Kerstens, Wafae Lasgaa, Jawad Mou-
za, Rosanda Nguengo en Glenn Sleutjes. 



 
vraagd om dat te komen vertellen. Evert is bekend van het 
AVRO-TV-programma “De Inbreker”. 
 
In aansluiting op de presentatie van Evert Jansen geeft de 
heer van de Griendt aan wat de voordelen en nadelen zijn 
door brandgangen d.m.v. poorten af te sluiten. 
 
7. Rondvraag 
 
Door een wijkbewoner wordt gevraagd of er iets gedaan kan 
worden aan het parkeren van voertuigen in de  Philippus De 
Montestraat door Vervoerservice van Driel. Stadstoezicht 
licht toe dat deze allemaal een parkeervergunning hebben en 
dat er daardoor weinig aan te doen is. Advies wordt gegeven 
om hiervan het meldpunt op de hoogte te brengen. 

 
Een wijkbewoonster vraagt of er een prullenbak bij het Indië 
monument geplaatst kan worden. 

 
Het voetpad aan de Pettelaarseweg ter hoogte van het Sint-
Janslyceum is zo slecht dat rollatorgebruikers gebruik gaan 
maken van het fietspad. Dat levert zowel voor de fietsers als 
rollatorgebruikers gevaarlijke situaties op. 
 
Een wijkbewoner meldt dat voetgangers niet vanuit de Von-
delstraat rechtstreeks de Lambooijbrug op kunnen lopen. 
Voetgangers moeten eerst via de Jacob Catstraat richting 
Zuid Willemsvaart lopen vervolgens de Jacob Catstraat 
oversteken om via een grote boog de Lambooijbrug te kun-
nen bereiken. Fietsers kunnen wel rechtstreeks vanuit de 
Vondelstraat de Lambooijbrug oprijden. De vraag is of er 
naast het fietspad een voetpad kan worden aangelegd. 

 
Wijkbewoonster vraagt of op de kruising Zuiderparkweg-
Vondelstraat de aanpassingen in de voetpaden voor rollator-
gebruikers weer kunnen worden teruggeplaatst. 
 
Wijkbewoner vraagt of er in de volgende Nieuwsbrief aan-
dacht besteed kan worden aan takken en struiken die in tui- 
nen en brandgangen over de trottoirs heen groeien en daar-
door overlast geven aan voetgangers. 

 
Wijkbewoner meldt dat er een voetgangersbord aan de 
Zuiderparkweg, richting het Zuiderpark niet op de juiste 
plaatst staat. 

 
Ondanks dat de slagboom weer is gesloten constateren 
wijkbewoners dat er toch weer auto’s op de Pettelaarse-
schans rond rijden. 

 
Doorsteek achter de tennisbanen bij het Vonk en vlamterrein 
is weer afgesloten? 
Wijkbewoners constateren dat naast de afgesloten doorsteek 
toch weer auto’s rond kunnen rijden. 
 
8. Sluiting 22.15 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 14 juni 2011. 
 
Fietsclub De Meent  
 
Voor mensen op leeftijd kunnen wij nog wat leden gebrui-
ken. Vanaf 70 jaar bent U bij ons van harte welkom.   

 
Verzonden post: 

 
Wijkraad Zuid heeft een brief gestuurd naar M.E.J. Croes 
van Openbare Ruimte en Verkeer over een inloopavond in 
de Meerendonk. 
 
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht heb-
ben uit voorgaande openbare wijkraadsvergaderingen 
 
Punten  3, 4, 6 en 7 hebben nog onze aandacht. 
Aandachtspuntenlijsten worden alleen aan wijkraadsleden 
en aan de uitvoerende afdelingen van de gemeente verstrekt. 
  
5. Mededelingen van het bestuur 

 
1. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Frans 
Baert en Rob van de Ven,  hebben het financieel overzicht 
van de Wijkraad Zuid 2010 vastgesteld en aan het bestuur 
aangeboden. 
Het bestuur heeft het door de kascontrolecommissie vast-
gestelde financieel overzicht 2010 en het jaarverslag van de 
secretaris vastgesteld en stelt vast de  penningmeester te de-
chargeren. De financiële verantwoording en het jaarverslag 
2010 is inmiddels naar de gemeente opgestuurd. De 
Wijkraad bedankt de kascommissie voor hun bijdrage. 
 
2. Aanpassing van de bushaltes. 
Op 14 februari hebben we aan de gemeente gevraagd wan-
neer er een begin wordt gemaakt met aanpassingen van de 
bushalte in de Vondelstraat en Erasmusstraat. 
Antwoord van de gemeente was de bushalte in de Vondel-
straat wordt eind van dit jaar aangepast.  
De bushalte aan de Erasmusstraat is geen geprioriteerde 
halte. Niet geprioriteerde haltes worden dit jaar niet aange-
legd. Gemeente kan op dit moment niet melden of en wan-
neer zij hiermee aan de slag. 
 
6. Voorlichting over Veiligheid en Preventie 

 
Het project 'Samen tegen inbrekers' loopt al enige tijd. 
Samen met burgers, wil de politie, het aantal inbraken en in-
brekers terugdringen. De aanpak van woninginbrekers en 
het terugdringen van het aantal woninginbraken in de 
politieregio Brabant-Noord is één van de speerpunten van de 
politie. 
Op Zuid is al meerdere keren gecontroleerd. Alle auto’s die 
de wijk inkomen en uitgaan worden door de politie gecon-
troleerd op zaken die te maken hebben met inbraak. De vrij-
willige aanwezige wijkbewoners leggen dan het doel van de 
actie uit en geven de automobilist de volgende tip mee naar 
huis. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde 
auto, vreemde personen of een andere situatie die u niet ver-
trouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details en neem direct 
contact op met de politie. Beter een keer te vaak bellen, dan 
belangrijke informatie niet met de politie delen. Bij heter-
daad en noodsituaties is de politie te bereiken via 112, bij 
verdachte situaties (achteraf) via 0900-8844. 
Om inbraak tegen te gaan hebben we aan Evert Jansen ge- 



 
Wij starten elke donderdagmorgen om 09.30 uur mits de 
weersomstandigheden het toe laten vanaf lunchcafé In de 
Roos, Zuiderparkweg 282. De snelheid hebben wij beperkt 
tot plm.15 km per uur. Een rustig tempo voor liefhebbers 
die van de natuur willen genieten. De routes zijn ongeveer 
20 a 25 km lang. Halverwege de route wordt er gepauzeerd. 
Consumptiekosten zijn voor eigen rekening. Deelname is  
gratis. Info:Fietsclub De Meent. Begeleider Chrétien Geert-
zen, Adriaen Willaertstraat 47. Tel. 073-6147113 
 
Vivent biedt huishoudelijke hulp via persoons-
gebonden budget  
 
Vanaf 1 mei kunnen cliënten met een persoonsgebonden 
budget ook huishoudelijke hulp inkopen bij Vivent. Tot 
voor kort kon dat alleen met Zorg in Natura via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cliënt kan nu 
zelf kiezen of deze het regelwerk en de administratie over-
laat aan Vivent of de regie in eigen hand houdt. 
  
Vergoeding via de gemeente 
Huishoudelijke hulp voor mensen die dit (tijdelijk) zelf niet 
kunnen, wordt gefinancierd uit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Deze wet financiert allerlei extra 
voorzieningen die mensen nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen blijven functioneren. Burgers kunnen bij het Wmo-
loket van de gemeente terecht om een aanvraag te doen. Zij 
kunnen dan kiezen tussen zogenaamde Zorg in Natura 
(ZIN) en zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB). 
 
ZIN en PGB 
Bij zorg in natura schakelt de gemeente rechtstreeks met de 
thuiszorgaanbieder. Die zorgt vervolgens dat de aanvrager 
de huishoudelijke hulp krijgt die deze nodig heeft. Het gaat 
dan om stofzuigen, schoonmaken, verschonen van bedden, 
wassen en strijken en boodschappen doen. Vivent Hulp bij 
het Huishouden is zo’n zorgaanbieder. Zij zorgen dan ook 
voor de administratie daaromheen. Het PGB is een vooraf 
afgesproken bedrag dat iemand zelf kan uitgeven aan de 
gewenste hulp. De cliënt kan dan zelf bepalen hoe en wan-
neer deze hulp ontvangt. De cliënt koopt de huishoudelijke 
hulp dan zelf in via Vivent Hulp bij het Huishouden. Daar-
voor sluit deze een overeenkomst af met de zorgaanbieder. 
Er komt maandelijks een factuur ter verantwoording naar 
de gemeente en de cliënt houdt zelf de administratie bij. 
 
Keuzevrijheid en hulp op maat 
Arie Verdijk, directeur Vivent Hulp bij het Huishouden: 
“We vinden het belangrijk dat de cliënt de keuze heeft. 
Welke vorm goed bij iemand past, kan diegene immers zelf 
het beste aangeven. Wil iemand liever dat wij het regelwerk 
doen? Dan kan de cliënt beter kiezen voor zorg in natura. 
Houdt iemand  liever zelf de regie? Dan past een persoons-
gebonden budget beter bij deze cliënt. In beide gevallen 
leveren we uiteraard professionele hulp.”  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over PGB, ZIN, huishoudelijke hulp 
of ondersteuning bij de aanvraag is Vivent Hulp bij het Hu-
ishouden bereikbaar op telefoonnummer 073 - 850 42 00 en 
e-mail HulpbijhetHuishouden@vivent.nl, www.vivent.nl/
hulpbijhethuishouden.  
e-mail: HulpbijhetHuishouden@vivent.nl, www.vivent.nl/
hulpbijhethuishouden. 

                                                      
Takken en struiken 
 
Steeds meer voetgangers onder vinden hinder van overhan-
gende taken en struiken over trottoirs en in brangangen. 
Vriendelijk verzoek om de over hangende taken en struiken 
te snoeien zodat het trottoir goed beloopbaar blijft. 
 
Oproep getuigen 
 
Wie heeft op 6 augustus 2010 het ongeval tussen de schuif-
deuren van het winkelcentrum “ Pettelaarpoort” gezien 
waarbij een vrouw achterover is gevallen. 
Graag contact opnemen met 073-6122361 of 0653799797. 
Vragen naar Dorette Sturm. 
 
Koken voor elkaar, eten met elkaar 
 
Vindt u het leuk om, samen met andere wijkbewoners, 
maandelijks een gezellige maaltijd te organiseren? Een 
menu te bedenken en samen te koken? De maandelijkse aan-
schuiftafel bij Lunchcafé In de Roos moet een échte wijkac-
tiviteit worden. Een activiteit waar buurtbewoners zich be-
trokken bij voelen. Daarvoor zijn we op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om hier een rol in te spelen; het kan zijn 
om te helpen met koken, maar ook om het mee te organise-
ren. Voelt u zich geroepen en wilt u meer informatie ? Neem 
dan contact op met Karin Brouwers, tel. 073-6143344. De 
laatste aanschuifavond in de huidige vorm is voorlopig op 
27 juni. 
 
Wijkraad vraagt uw mening 
 
De gemeente heeft voornemens om de uitloop van het Zui-
derpark, het gedeelte tussen de Zuiderparkweg, Wagnerlaan 
en de Cesar Francklaan, te herstructueren. De manier waar-
op is nog niet duidelijk. Wijkraad wil graag samen met wijk-
bewoners een plan ontwikkelen om vervolgens met de ge-
meente hierover in gesprek gaan. Heeft u ideeën over de 
aanpak, laat het tijdens de openbare wijkraadvergadering 
van 14 juni weten.  
 
Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 
Zuiderhoed Huisartsenpraktijk 
Dr. Bots    : tel. 073-6134450 
Dr. Kistemaker : tel. 073-6137150 
Dr. Franken    : tel. 073-6133150 
 
Bijzondere bijstand en WVG: 
Dhr. Leenders  073-6159309 
 
Colofon 
 
Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 
Postbus 5036 
5201 GA  ’s-Hertogenbosch    
Oplage 4000 exemplaren 
 
Ontwerp, samenstelling en layout:  
Gerard Schouten en Pierre Schmeitz 
Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u de Nieuwsbrief op 
halen bij: C1000 supermarkt, Ben van Sleeuwen, Sociaal-
cultureel centrum / lunchcafé In de roos.                                                 


