
Voor meer informatie over het project “Genieten rond de 
Dommel “ surf dan naar www.wijkraadzuid.nl 
 
Openbare wijkraadvergadering 13 sept. 
 
Te gast in de openbare wijkraadvergadering d.d. 13 septem-
ber is dhr. T. van Tol van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
Dhr. van Tol zal het nieuwe project Genieten rond de Dom-
mel in de vergadering toelichten. 
 
Project Rooskleurig 
 
Rooskleurig is een project  dat bestaat uit drie bouwblokken 
die gebouwd gaat worden door Zayaz. Drie bouwblokken 
waarin het nieuwe kantoor van Zayaz, Cultureel centrum In 
de roos en een hostel zich gaan vestigen.   
 
Op 13 september zijn Janine van Heertum, projectleider van 
Rooskleurig en Will Simons, projectleider vastgoed ontwik-
keling te gast in de openbare wijkraadvergadering. Zij geven 
een presentatie van het project Rooskleurig.   
 
Scholing AED bij In de Roos 
 
Dankzij financiele ondersteuning vanuit de BIG ( bewoners 
initiatief geld ) zal bij lunchcafé/sociaal cultureel centrum In 
de Roos binnenkort een AED geplaatst worden. Het is bek-
end dat overlevingskansen na een hartstilstand door  defi-
brillatie met een AED kan toenemen tot 70%. 
Voldoende reden dus om dit apparaat te plaatsen in een ge-
bouw midden in de wijk, waar veel mensen samen komen. 
De AED kan ook aangemeld worden bij AED-Alert, een 
systeem waarbij getrainde burgers in de omgeving in-
geschakeld worden. Zij worden via een sms-bericht ge-
vraagd om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten 
met reanimatie of om eerst een AED te gaan halen en dan 
naar het slachtoffer te gaan. 
Medewerkers van In de Roos zullen een training volgen, 
daarnaast willen we ook graag  5 bewoners in de buurt de 
gelegenheid geven deel te nemen aan de training reanimatie/
AED die in het najaar plaats zal vinden. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mailtje te 
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Genieten rond de Dommel – nieuwe projecten in het Bossche 
Broek 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft, samen met andere partijen, het programma 
‘Genieten rond de Dommel’ opgesteld. Doel van het plan ‘Het is genieten rond de 
Dommel’ is projecten tot uitvoering te brengen die de beleving en herkenbaarheid 
van het Groene Woud vanuit ’s-Hertogenbosch, Vught en Sint-Michielsgestel 
vergroten.   
De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt nu aan het uitvoeren van een aantal maatre-
gelen in het Bossche Broek. De ingang van het Bossche Broek vanuit Vught zal 
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worden verbeterd. Een kunstproject heeft er toe geleid dat 
er voor deze plek een ontwerp is gemaakt voor een uitzicht-
punt over het Bossche Broek. Daarnaast komen er poelen.  
Deze zorgen er voor dat amfibieën gemakkelijker onder de 
A2 door kunnen. De Singelgrachtweg is een versleten as-
faltweg, die verwijderd wordt en vervangen door een zand-
pad. De belangrijkste fietspaden zullen worden voorzien 
van een markering om de zichtbaarheid in het donker te 
vergroten.  
 
Naast deze projecten zullen ook de andere partijen projec-
ten uitvoeren als onderdeel van Genieten rond de Dommel.  

Zo zullen er ge-
dichten in zwerf-
keien worden aan-
gebracht welke in 
het Bossche Broek 
komen te liggen. 
Ook in andere de-
len van het pro-
jectgebied zoals 
het Bossche Broek 
Zuid wordt ge- 
werkt aan projec-
ten.  
 
Voor meer infor-
matie over de pro-
jecten en het pro-
gramma Genieten 
rond de Dommel 
kunt u contact op-
nemen met Dhr. 
T. van Tol van de 
gemeente ’s-Her-
togenbosch via de 
mail t.vantol@ 

s-hertogenbosch.nl of telefonisch (073-615 50 61)  
 
Impressie van het kunstwerk ‘Woeste Stilte’ welke bij de 
ingang van het Bossche Broek vanuit Vught komt te staan.  



 
sturen naar  kbrouwers@cello-zorg.nl .  Er zijn geen kosten 
verbonden aan het deelnemen aan deze cursus. Op dit mo-
ment is de datum nog niet bekend. Let wel: pas als u een 
bevestiging hebt ontvangen, weet u dat u mee kunt doen. 
(in volgorde van aanmelding). 
 
Koken voor elkaar, eten met elkaar 
 
In mei hebben we in deze Nieuwsbrief een oproep gedaan 
aan mensen die een rol willen spelen in organiseren van een 
gezellige maaltijd voor alleenstaanden uit de wijk; de 
maandelijkse aanschuifavond. Hiervoor hebben zich enkele 
geïnteresseerden gemeld. 
 
Op 26 september a.s. is de eerstvolgende aanschuifavond 
gepland. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze al in 
de nieuwe vorm zal plaatsvinden. Maar in ieder geval bent 
u van harte welkom:  we gaan om 18.00 uur eten, de kosten 
van de maaltijd zijn 9 euro voor een kopje soep en een 
hoofdgerecht.  U kunt zich aanmelden tot vrijdag 23 sep-
tember door te bellen naar lunchcafé In de Roos (073-
6143344) 
 
Stichting Gedenkteken Indiëgangers ‘s-Herto-
genbosch 
 
Zaterdag 10 september 2011 om 11.00 uur vindt de jaarlijk-
se herdenking bij het gedenkteken aan de Zuiderparkweg 
plaats. De Stichting heeft er vorig jaar voor gekozen deze 
herdenking - die losstaat van het herdenken van de Tweede 
Wereldoorlog -  in september te laten plaatsvinden.   

 
 

Verslag van de Openbare Wijkraadvergade-
ring 14-06-2011 
 
Voor het uitgebreide verslag (notulen) surf dan naar : 
www. wijkraadzuid.nl 

Mededelingen van het bestuur 
 

1.Aanleg openbare verlichting in het Bossche Broek. 
2. Er is tot op heden nog geen reactie uit de wijk gekomen 
op de oproep voor een belastingcursus te geven. 
3. Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Zuiderpark
-Stadswalzone wil de gemeente een begeleidingsgroep 
samenstellen. Wijkraad neemt deel in de begeleidinggroep. 
4. Op 28 april een mailtje ontvangen van de VVD. De Bos-
sche VVD is voornemens ons bestuur te bezoeken. Wij heb-
ben alle data doorgegeven van zowel onze besloten als 
openbare wijkraadvergaderingen. Op 17 maart hadden we 
ook al een mailtje ontvangen van raadslid Nicole Vermolen 
van de VVD die ook graag een vergadering bij zou willen 
wonen. Nicole Vermolen is vanaf 7 juni ons vaste aan-
spreekpunt van de Bossche VVD. Nicole zal met de Wijk-
raad contact opnemen. 
5. De reden dat Heuveltex is gestopt in de Zuiderpassage, 
betreuren wij. De reden is dat de huurder (Heveltex) geen 
nieuwe of verlengde huurovereenkomst voor 5 jaar wilden 
aangaan. 
6. Onderhoudswerkzaamheden in de Beethovenlaan. Er 
zijn ramingen en tekeningen van de werkzaamheden ge-
maakt die de gemeente met aannemer Heijmans moet over-
leggen. Helaas geeft Heijmans aan tot aan de bouwvakva-
kantie vol gepland te zijn. De werkzaamheden worden 
daarom direct na de bouwvakvakantie vastgelegd om tot 
uitvoering over te gaan. 
7. Hondenpoep in het Zuiderpark. 
 
Samen met wijkbewoners een plan maken voor 
de uitloop van het Zuiderpark gelegen tussen 
de Zuiderparkweg, Wagnerlaan en de Cesar 
Franclaan. 
 
De grasmat van dit zuidelijk gedeelte heeft al gedurende 
lange tijd veel te lijden van overstekende fietsers en auto's. 
De sporen zijn duidelijk zichtbaar. Bij de ingang van de 
hondenuitlaat wordt vaak op de grasmat geparkeerd. Het 
naderend einde van de rioleringswerkzaamheden aan de 
Zuiderparkweg biedt een goede gelegenheid om de 
bevoegde instanties te vragen op strategische punten paaltjes 
of stenen te plaatsen die de grasmat afdoende beschermen 
tegen het verkeer. Aldus de brief van ‘n omwonende. 
 
De Wijkraad heeft het verzoek met Beheer Openbare 
Ruimte besproken. De bedoeling van de gemeente is om dat 
gedeelte aan te pakken. De manier waarop is nog niet hele-
maal duidelijk. Ook niet duidelijk is of de werkzaamheden 
nog dit jaar zullen plaats vinden. 
 
Tijdens de vergadering zijn een aantal ideeën naar voren ge-
komen om van het parkje iets moois te maken t.w. afzetten 
met paaltjes, afzetten met hagen, aanleggen van rozen-
perken, planten van braamstruiken, planten van weidebloe-
men, plaatsen van een muziekkiosk, klimmuur, een water-
poel, langs de Zuiderparkweg een verhoogde stoeprand 
aanleggen en als laatste het open karakter behouden. 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

 
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. 



 
vervangen worden daar de dode hagen opnieuw aangeplant. 
Is toegezegd. 
 
Het schoonmaken van de semi-ondergrondse opslag wordt 
2x per jaar gedaan, Blijft dat zo? 
 
Pekel strooien bij de winkels Pettelaarpoort: Strooiwagens 
kunnen niet op de stoep rijden en mankracht ontbreekt om 
handmatig te strooien. Probleem is ook dat pekel niet goed 
werkt op plaatsen waar niet zo veel gelopen wordt.  
Trottoirkolken schoonmaken gebeurt wel, doch daar waar 
auto's staan niet. In ’s-Hertogenbosch is het geen gebruik dat 
de straat vrij gemaakt wordt van auto's als er dergelijke 
werkzaamheden gaan plaatsvinden. 
 
Commissie verkeer:  

 
Aanleg voetpad richting Lambooybrug gezien vanuit de 
Vondelstraat. 
Wijkraad heeft een bezoek gebracht aan Stadstoezicht n.a.v. 
de vele meldingen via het meldpunt Openbare Ruimte dat de 
piramides rondom de Zuiderplas buitenwerking zijn.  
Tevens zijn wij op de hoogte gesteld hoe het een en ander 
werkt van melding tot constatering en verwerking van klach-
ten. 
Veilig Verkeersweek Zuid. Commissie evalueert nog eens 
de verkeersweek en verwijst naar de uitgebreide samenvat-
ting in de Nieuwsbrief van juni 2011. 
 
Commissie stedenbouw: 

 
Uitbreiding Sint Janslyceum. Wijkraad is naar de bij-
eenkomst geweest. Aanwezigen zijn uitgebreid voorgelicht 
over het voorlopig ontwerp door zowel de gemeente 
(afdeling Sport en Recreatie) als de architect. 
Zuiderpassage. 
Op 20 mei jl vond er op het stadskantoor een gesprek plaats 
inzake de Zuiderpassage tussen een vertegenwoordiging van 
de gemeente en de commissie stedenbouw. De stand van 
zaken: Voor wat betreft de noordzijde (Lambooijbrug) zijn 
Gemeente en Aldi in gesprek over de ver- en aankoop van 
grond op het middenterrein van de Zuiderpassage ter hoogte 
van de voormalige Aldi winkel.  Ook heeft de Aldi een prin-
cipeovereenkomst met Keser over de aankoop van het kan-
toorpand van Keser. Uiteraard is een en ander afhankelijk 
van de uitkomst betreffende de onderhandelingen over de 
aankoop van grond door de Aldi. Met betrekking tot de 
zuidzijde is woningcorporatie Zayaz in onderhandeling met 
tandarts Staas over het vestigen van zijn tandartsenpraktijk 
in het nieuw te bouwen gedeelte op de plaats waar nu de drie 
losse winkelpanden staan. Het vestigen van onder meer 
beide ondernemingen heeft uiteraard gevolgen voor het aan-
tal parkeerplaatsen. De Gemeente zegt hiervoor een oplos-
sing te hebben gevonden doch deze is afhankelijk van eerder 
genoemde onderhandelingen en verdere ontwikkelingen. De 
Vereniging van Eigenaren is druk doende met plannen om 
het overige deel van het middenstuk en overige bebouwing 
aan te pakken. Het was prettig te constateren dat alle neuzen 
dezelfde kant op staan. Het slagen van genoemde plannen is 
van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de 
Zuiderpassage. Wanneer met name de Aldi zich weer vestigt 
in het winkelcentrum zal dit zeker een positieve invloed 
hebben  op het vestigen van andere winkels in de Zuiderpas-
sage. Er zitten uiteraard haken en ogen aan het gehele proces 
maar op dit moment gaan de ontwikkelingen op een rustig 
maar degelijk tempo vooruit. Dat wil overigens niet zeggen 

 
Wijkraad heeft nog mailtje ontvangen met een bijdrage voor 
het opknappen van het grasveld aan de Zuiderparkweg. 
 
Het grasveld zou een kleinschalige inrichting kunnen krij-
gen met zit en/of praattafels, schaak en damborden en een 
petanqueplek. Door te kiezen voor zon- en schaduwplekken 
kan het geheel ook op een aantrekkelijke wijze vorm worden 
gegeven. De Wijkraad zal de ideeën aan de gemeente door-
geven. 
 
Evaluatie van het dansfestival Citymoves 2011 
op de Pettelaarse Schans 

 
Door de Wijkraad zullen drie nieuwe verbeterpunten worden 
ingebracht in te evaluatie van Citymoves 2011 t.w. 
 
Fietsen werden gestald tegen het hekwerk in de Euripide-
slaan. Gemeenten gebeld die contact heeft gehad met de or-
ganisatie en gevraagd om maatregelingen. Het zou goed ko-
men maar er is niets mee gedaan.    
Wegafzettingen waren om 18.15 uur weggehaald. De vraag 
waarom de wegafzettingen waren weggehaald, gaven de 
verkeersregelaars als antwoord; er rijden geen auto’s meer 
in. Verzoek van de verkeersregelaars was om een groter 
gedeelte van de wijk af te sluiten. Dan is het beter te control-
eren. Om 20.30 uur waren de afzettingen weer terugge-
plaatst met verkeersregelaars erbij. 
Opruimen de dag na het evenement in de omgeving is niet 
goed gedaan. Op het terrein zelf was alles na 2 dagen goed 
opgeruimd. 
 
Commissies 
 
Commissie milieu en groen:  
Commissie heeft een gesprek gehad met Henk Verschuur. 
De onderstaande punten zijn besproken: 

 
Borstelwagen verwijdert aan een kant van de weg het on-
kruid. Aan de andere kant van de weg, waar een parkeer-
plaats is en op dat moment geen auto’s staan geparkeerd, 
wordt niet geborsteld. Als men na een paar dagen aan de 
kant van de parkeerplaats wil gaan borstelen staan er auto’s 
geparkeerd. Dan blijft het onkruid de gehele zomer staan. 
Straten worden niet geveegd of maar aan een kant. 
Zwerfvuil prikken is hap snap werk. Er wordt  maar een 
gedeelte in de straat geprikt. Zwerfvuil wat blijft liggen 
waait vervolgens weer door de hele straat. 
Half  januari was al het zwerfvuil goed opgeruimd en de 
wijk is veel langer schoon gebleven. 
In de Erasmusstraat achter de bushalte ligt veel zwerfvuil 
langs en in de groenstrook. 
Kan het extra toegezegde geld om zwerfvuil rond scholen op 
te ruimen ook ingezet worden om het zwerfvuil langs 
schoolroutes op te ruimen. 
Kan het hoveniersbedrijf dat werkzaam is in de wijk kleine 
dingen, die kapot zijn, meteen herstellen. Het voorkomt ver-
loedering in de wijk.  
De straten waar nu riool, gas en waterleidingen worden ver-



 
dat alles over 2 jaar klaar is want als de onderhandelingen 
positief zijn afgerond volgen de standaard procedures e.d. 
betreffende o.a. de vereiste vergunningen. Maar er zit in 
ieder geval een goede vooruitgang in.  
Ook is het project “Rooskleurig” (kantoor Zayaz, In de 
Roos en Hostel) aan de Zuiderparkweg (Arcadis gebouw) 
even aan de orde geweest , maar de plannen zijn nog in een 
prematuur stadium dat er nog geen zinnige uitspraken over 
te doen zijn behoudens dan dat het ontwerp van architecten 
bureau “de twee Snoeken” en de bouwplannen van Zayaz 
op dit moment  onder de loep genomen worden door de Ge-
meente. 
 
Commissie communicatie:  
 
Commissie heeft Zayaz benaderd om een presentatie te ko-
men geven tijdens een openbare wijkraadvergadering over 
de nieuwbouw aan de Zuiderparkweg. Het ontwerp moet 
nog door de gemeente worden goedgekeurd. Dus is er altijd 
nog de kans dat het ontwerp aangepast moet worden. Zodra 
er meer zekerheid is zal Zayaz een presentatie komen geven 
in de openbare bijeenkomst d.d. 13 september 2011. 
 
Bijeenkomst hostels van 18 mei 2011. 
De bijeenkomst is georganiseerd door de zorginstellingen 
en is bedoeld voor de beheergroepen van de hostels in Zuid 
en Oost. Er is uitgelegd wat een hostel is en wat het voor de 
omgeving betekent. Aanwezig waren o.a. de verantwoorde-
lijke wethouder hostels Rodney Weterings, Ellen Rutgers 
van Novadic-Kentron, Mieke Thijssen van Reinier van 
Arkel groep en Sonja van Rooijen van het Trimbos insti-
tuut. De Wijkraad is vertegenwoordigd in de beheergroep 
Zuid. 7 september is er weer een bijeenkomst Hostels. 
 
Rondvraag 

 
Kan het korte stukje fietspad voorbij de Vergiliuslaan richt-
ing stad 2 richtingsfietspad worden. Nu moet fietser over-
steken en 50 meter verderop weer terug oversteken om bij 
het winkelcentrum te komen. 
 
Een bewoner vraagt of er een directe busverbinding kan ko-
men naar het nieuwe ziekenhuis. Nu moet je bus 61 nemen 
en vervolgens overstappen bij het station in bus 68. 
 
Een bewoonster heeft zich voorgesteld als wijkscout na-
mens de fietsersbond voor Zuid. Zij zou graag samen met 
de Wijkraad de gevaarlijke punten voor fietsers in Zuid in 
kaart willen brengen. Afspraak zal gemaakt worden. 
 
Een bewoner van de Verdistraat had Henk Verschuur 
gevraagd te kijken naar de bomen die daar 10 jaar geleden 
zijn geplant. De helft van deze bomen is in slechte staat. 
Henk heeft de zaak ter plekke bekeken en heeft toegezegd 
alle bomen dit najaar/ winter te vervangen. 
 
Bewoner vraagt of het waar is dat de rugbyclub de Dukes 
uit het Zuiderpark verhuizen. Wijkraad heeft dat ook uit de 
krant vernomen. 
 
Sluiting 
 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
 

                                                      
Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 
In noodgevallen: 
Politie, Brandweer of GGD 112 
 
Politie ‘s-Hertogenbosch: 
Vogelstraat 41 
5212 VL  ‘s-Hertogenbosch 
Centraal nummer 0900-8844 
 
Wijkagent voor Zuid: 
Jan van ‘t Erve 
0900-8844 
 
Verlies/diefstal van een bank– of giromaatpas: 
Direct blokkeren: 24 uur per dag 
Giropas -rekening en pincode  058-2126000 
Bankpas-rekening en pincode  0800-0313 
 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch: 
Algemeen nummer: 073-6155155 
Postbus 12345 
5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 
 
Beheer Openbare Ruimte: (wijkteam) 
Poeldonkweg 1 
5216 JX  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Milieupolitie: 
Stadskantoor Wolvenhoek 1 
5211 HH  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Stadstoezicht: (parkeertoezicht) 
Wolvenhoek 4 
5211 HJ  ‘s-Hertogenbosch 
073-6155555 
 
Zuiderhoed Huisartsenpraktijk 
Mozartsingel 100 
Dr. Bots    : tel. 073-6134450 
Dr. Kistemaker : tel. 073-6137150 
Dr. Franken    : tel. 073-6133150 
 
Vivent: 
Een nummer voor alle diensten: 0900-5152535 
 
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: Primera Ben van Sleeuwen, Sociaal-cultureel cen-
trum / lunchcafé In de Roos,                                                                
                                                           


