Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

08-03-2016

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert,
Jacques van Dijk, Ingeborg Fick en Maartje
Waarts

Afwezige wijkraadsleden

:

Ruud Geven

Gast(en)

:

Het preventieteam van de gemeente met de
Bossche Buurttent
Alex Bekkers van Openbare Orde en Veiligheid
van de gemeente 's-Hertogenbosch en
leden van het Buurtpreventieteam Zuid.
Angelique Breukel, Hoofd Bureau
Parkeermanagement

Wijkmanager

:

Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Jan van den Broek

Politie Brabant-Noord

:

Jan van 't Erve

Stadstoezicht

:

Daan van der Els vervangt Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

Bezoekers

:

Brabants Dagblad

:

1.

50

Opening
Om 20:00 opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen Notulen 08-09-2015
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3.

Ingezonden stukken en verzonden post
Er zijn geen ingekomen en verzonden poststukken.
Bijna alles gaat via emailberichten.
Er is een mail binnen gekomen over de toegenomen parkeerdruk rondom de Socrateslaan. Dit
komt door de verplaatsing van de vergunningenzone. Bewoner geeft aan dat het een slechte
zaak is dat de bewoners nu met kosten opgezadeld worden. Later meer hierover.
Er is een mail binnen gekomen over het kruispunt bij de Karel de Vijfdestraat en de
Tacitusstraat. Verkeersdeskundige Rens van Zwieten neemt contact op
Een bericht over het parkeren op de hoeken in de Geert Grootestraat. Dit zal worden
aangepakt bij de invoering van het vergunningensysteem.
Bewoners van de Tacitusstraat en Platostraat hebben aangegeven graag dichte prullenbakken
te willen. Dit wordt geregeld.

4.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare
wijkraadvergaderingen
-

-

-

-

5.

Kunnen er in de Liviusstraat bij de school een aantal gekapte bomen van het Vonk en Vlam
terrein worden geplant. De grond is van de school, dus dit kan niet gerealiseerd worden
Het matrix bord aan de Jacob van Maerlantstraat is gerepareerd nu is het andere bord kapot.
Het heeft de aandacht.
VVE Zuiderparkweg/ Pettelaarseweg: Er is al meerdere malen gevraagd om een extra
lantaarnpaal om veiliger het parkeerterrein op te kunnen rijden. Helaas nog steeds een
negatieve reactie. LED verlichting is besteld
VVE Zuiderparkweg: Riool lijkt de regen niet goed te kunnen verwerken. Er staan regelmatig
woningen blank, toiletten die overstromen. De gemeente heeft een inspectie uitgevoerd er zit
geen verstopping. Een overstortput lijkt het enig wat zou kunnen helpen. Overstortputten
mogen niet meer van het waterschap. Overstortputten blijken nog wel te mogen.
Waterschap is er mee bezig
Aan de Philippus de Tweede straat zijn 3 bomen verwijderd en tegels voor terug geplaatst.
Graag weer bomen: er wordt al zo veel weggehaald en niet terug geplaatst. Komen niet meer
terug i.v.m. kabels in de grond zitten
Er is een knelpunt in de Geert Grootestraat het gedeelte tussen de Zuiderparkweg en de Van
der Nootstraat. Aan beide kanten van de weg is parkeren toegestaan maar er kunnen dan met
moeite nog auto's tussen door. Stadstoezicht is hier mee bezig
Mededelingen van het bestuur

-

Er heeft een gesprek plaats gevonden met een Sport en Event bureau, welke door de gemeente
is gevraagd om vast te stellen of de Pettelaarse Schans wel als evenemententerrein gebruikt
kan/mag worden. De voorzitter heeft de aanbevelingen gelezen. Op dit moment lijkt de
veiligheid het grootste probleem. Een mogelijkheid is, om een ponton te leggen tussen de
Croy en het Homeruspad. Zo kunnen de mensen beter worden weggeleid en hoeven ze niet
meer door de wijk.

-

Het Kingsday festival verhuist naar de Brabanthallen
De Grote Prijs van Brabant (wielercross) verhuist naar de Autotron.
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-

6.

Zuiderpassage: Loopt vertraging op: de gemeente en VvE moeten nog toezeggen om de
begroting rond te krijgen.
Evenementen in de wijk, kun je aanmelden via de wijkraad: Ze worden dan op de
evenementenkalender geplaatst.
Uitslag van de herhaalde parkeerenquête Zuid wordt bekend gemaakt door Angelique
Breukel, Hoofd Bureau Parkeermanagement.
De uitslag van de parkeerenquête is binnen. Dit voorstel moet nog naar het College. Dit zal
begin april gebeuren. Als het voorstel wordt goedgekeurd, zal begin mei de uitvoering hiervan
starten. Bewoners krijgen komende weken de informatie per post toegestuurd.
De volgende straten worden toegevoegd:
Bachstraat, Händelstraat, Homeruspad, Vergiliuslaan, Wagnerlaan, Mozartsingel tot en met
nummer 63, Geert Grootestraat en de Thomas à Kempisstraat.

7.

Preventie en buurtpreventie. Gasten zijn: het preventieteam van de gemeente met de
Bossche Buurttent, Jan van 't Erve onze wijkagent, Henk Lambooij van Stadstoezicht en
Alex Bekkers van Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente 's-Hertogenbosch en
leden van het Buurtpreventieteam Zuid.
Er worden diverse presentaties gegeven door o.a. Alex Bekkers en Jan van ’t Erve.
Het veilig houden van de wijk is het grote doel.
In Den Bosch Zuid is er gestart met een buurtpreventie team van 7 leden onder leiding van
een coördinator. Naast Zuid, hebben de volgende wijken een buurtpreventieteam:
Kruiskamp/schutskamp, Aawijk/ Oost. Buurtpreventieteam Hintham is in oprichting.
Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare
buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen.
De buurttent is een initiatief van de politie samen met de gemeente. Deze tent staat in buurten
waar (veel) inbraken hebben plaatsgevonden. In de tent kunnen bewoners terecht voor meer
informatie over veiligheid. Bijvoorbeeld over hang- en sluitwerk.
Elke donderdag van 18:30-20:00 staat deze ergens in Den Bosch
80% van alle heterdaad-aanhoudingen vinden plaats door oplettende (buurt)bewoners.
Er wordt gelet op (afwijkend) gedrag en daarna pas op uiterlijke kenmerken. Bij kans op
heterdaad mag er 112 worden gebeld.
Andere preventieve initiatieven in Den Bosch zijn:
• BIN
• WhatsApp groepen in straten
• Burgernet
Vragen en opmerkingen:
Waarom hangen er nog geen buurtpreventie bordjes?
- Op dit moment wordt er een nieuw beeldmerk ontwikkeld. Het huidige heeft geen
toegevoegde waarde meer
Mogen er (privé) camera’s gericht worden op de openbare weg?
- Dit mag alleen als er geen opnameapparatuur achter zit. Anders alleen eigen erf.
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Wat zijn de aanrijdtijden van de politie?
- Maximaal 15 minuten, maar in Den Bosch is dit over het algemeen 5-7 minuten
Zijn de Buurtpreventieleden verzekerd?
- Ja. Sowieso zijn alle vrijwilligers via de gemeente verzekerd. Daarnaast worden ze
uitgerust met een zaklamp en een herkenbaar hesje.
Commissies

8.

Naast het RepairCafé is er een nieuw initiatief: Repair-Extern.
Een klussenproject van een groep vrijwilligers van het RepairCafé om wijkbewoners te gaan
helpen met allerlei klusjes in en om huis. Zij gaan zich vooral inzetten voor ouderen,
chronisch zieke, gehandicapten, alleenstaande, mensen die zelf niet in staat zijn om wat voor
reden dan ook, een klus uit te voeren en mensen met een minimum inkomen.
Inlichtingen bij Bouchra Aatif Afendi
Wijkwerker Zuid / Bazeldonk
Team Zuid / West
073-6124488/+31646768101

9.

Rondvraag
-

Vivaldistraat/ Mozartsingel: Het is op sommige plekken lastig om met een wat grotere auto de
draai naar de garageboxen te maken. Kan de gele streep worden doorgetrokken? Jan van den
Broek gaat hier naar kijken.

-

19 maart: “Vier de lente” bij In de Roos. Van 13:00 tot 17:00

-

In het wegdek in de Coornhertstraat zitten grote gaten door diversen bouwwerkzaamheden.
Hetzelfde geldt voor de Limietlaan en de Van Veldekekade.
Jan van den Broek gaat hier naar kijken.

-

Wederom parkeeroverlast bij de rugby: Er worden extra paaltjes geplaats om dit tegen te
gaan. Bij overlast kun je contact opnemen met Stadstoezicht.

-

Achteraan bij Gestelseweg zijn reparaties aan het fietspad niet goed gegaan: Zitten nu hele
dikke bulten. Dit is bekend, is op meerdere plekken zo. Jan van den Broek gaat hier naar
kijken.

-

Gaat de wijkraad naar de vergadering over het Wijk en Dorpenbudget? Ja. De resultaten
hiervan worden in de vergadering van juni besproken.

-

In de Vergiliuslaan is dezelfde lantaarnpaal voor de 5e keer uit de grond gereden.
Wijkmanager en Jan van den Broek gaan kijken naar een mogelijke oplossing hiervoor.

-

Het glijbaantje bij de Vergiliuslaan komt terug.

-

Afvalstoffen dienst reageert laat op meldingen van volle containers. Je kunt eventueel je pas
aan laten passen, zodat je terecht kunt bij meerdere containers.

-

Het wijkplein is er voor alle bewoners van Zuid, niet alleen de kwetsbare groep. Er loopt nu
een proef met avondopenstelling op maandag van 18:00-20:00
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De scouting is samen met de VVD aan het kijken of zij in het nieuwe Wijk- en Dorpenbudget
passen, en zo niet, waar dan wel.
De kapsalon in de Zuiderpassage heeft veel last van rommel door hangjongeren. Deze zitten
vaak en lang op de bankjes en laten dan veel rommel achter. De vraag is of het bankje weg
mag. Jan van den Broek gaat hier naar kijken.
10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 7 juni 2016.
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