Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

09-12-2014

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert,
Jacques van Dijk, Ruud Geven en Maartje
Waarts

Afwezige wijkraadsleden

:

Corry Schouten en Ingeborg Flick

Gast(en)

:

Ruben van de Ketterij, Rita Kiviets, Saskia de
Jonge, Guus Bannenberg en Gabor Martens

Wijkmanager

:

Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Henk Verschuur

Politie Brabant-Noord

:

Jan van ’t Erve

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

René Vonk van GroenLinks

Bezoekers

:

55

Afgemeld met kennisgeving

:

Brabants Dagblad

:

1.

Opening
Om 20:00 opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2.

Vaststellen Notulen
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld, met wel een aantal vraagtekens vanuit bewoners
over de punten 4.3 en 4.4. Volgens bewoners blijft 4.3 een gevaarlijk punt. Het trottoir
besproken in punt 4.4 is wederom kapot.

3.

Ingezonden stukken en verzonden post
Geen verzonden en/ of verstuurde poststukken.
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4.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare
wijkraadvergaderingen
Geen wijzigingen in de openstaande punten

5.

Mededelingen van het bestuur
* Het repair café: Loopt goed. Iedere 2 weken op de Zuiderpassage worden allerhande gratis
gerepareerd. Het repair café is open van 10:00 tot 14:00
* Meldingen betreffende Openbare Ruimte (kapot, vuil ed) via het online meldpunt op de site
van de gemeente of via 073-6155555
* Het parkeeronderzoek heeft plaatsgevonden, nog geen uitslagen bekend
* Mail van een bewoner uit de Vergiliuslaan: Is daar niet aan de orde, dus waarom de vraag?
Dit is nu misschien nog niet aan de orde, maar doordat er parkeerplaatsen verdwijnen bij de
Jumbo, gaan mensen waarschijnlijk op andere plaatsen in de wijk parkeren. Dit kan ten koste
gaan van het aantal parkeerplaatsen voor de bewoners.
* Op de zaterdagmarkt aan de Zuiderpassage staan nu 3 kramen. Dit mag na gesprekken met de
gemeente worden uitgebreid naar 5 plekken. Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen
voor de 2 open plaatsen.
* Door stadstoezicht en de politie zijn er recent 2 bijeenkomsten geweest in de gedeelten van
de wijk waar (veel) inbraken zijn geweest. In de zogenaamde Buurttent zijn bewoners
geïnformeerd over inbraakpreventie en het BIN initiatief. Beide bijeenkomsten werden goed
bezocht.

6.

Zuid: Een zorgzame wijk
Op 1 januari veranderd er veel betreffende Jeugdzorg en WMO. Vanavond vertellen
betrokken professionals over deze wijzigingen
1 Rita Kiviets Wijkplein Zuid
Het wijkplein is de toegangspoort naar andere instanties. In eerste instantie zal een bewoner
uit de wijk met vragen bij het Wijkplein terecht komen. Tijdens de intake door een
medewerker, wordt er gekeken in hoeverre de bewoners hulp/ zorg nodig heeft. Alle
medewerkers en vrijwilligers volgen cursussen om deze intake en zorgbehoefte te kunnen vast
stellen. Hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld het helpen bij het lezen van brieven, het invullen
van de belastingaangifte.
Op het Wijkplein zijn er ook spreekuren van o.a. MEE, JUVANS en het WMO loket. Als
blijkt dat er meer zorg/ hulp nodig is, wordt er door een “warme overdracht” de toegang
verleend naar specialisten.
Het Wijkplein is open van maandag tot en met donderdag en zonder afspraak te benaderen.
2 Saskia de Jonge, Teamleider Wijkteam Zuid Oost
Er zijn 2 wijkteams:
Jeugdzorg
Sociaal Wijk Team
Het Wijkteam Zuid Oost heeft zorg voor 26000 inwoners.
Het wijkteam kan niet rechtstreeks worden benaderd, maar wordt ingeschakeld door
bijvoorbeeld het Wijkplein of de huisarts. Het Wijkteam wordt ingeschakeld als een inwoner
vragen heeft op meerdere leefgebieden.
Het voordeel hiervan is, dat er 1 aanspreekpunt komt voor een persoon/ gezin. Bij
problematieken met bijvoorbeeld kinderen en daarnaast een problematiek bij ouders, is er 1
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aanspreekpunt welke de zorg coördineert. Het team zoekt bij een aanmelding contact met de
verwijzer en de zorgvrager. Samen met de zorgvrager wordt er een probleemanalyse gemaakt:
Waar is hulp nodig en wat is er al gedaan?
Doel is dat er weer MET de zorgvrager wordt gesproken in plaats van OVER de zorgvrager
en dat er 1 plan wordt gemaakt per huishouden/ zorgvrager.
Het Wijkteam houdt de regie en kan communiceren met alle nodige professionals.
3 Guus Bannenberg WMO Coalitie/ Zorgzaam Den Bosch
De WMO coalitie heeft een visie ontwikkeld op dagbesteding voor ouderen. Ouderen blijven
langer zelfstandig wonen, maar hebben wel behoefte aan dagbesteding. Ze willen meer
plekken in de wijk waar ouderen binnen kunnen lopen. Voorbeeld hiervan is Park
Zuiderschans. Hier kan men overdag terecht voor ontspanning, activiteiten en er worden
maaltijden aangeboden. Na de verbouwing moeten hier woningen komen welke men kan
huren: Zorgeloos wonen: Huurwoningen waar zorg nabij is. Voor geïndiceerde zorg bent u
verzekerd. Daarnaast kunt u zelf diensten inhuren.
Daarnaast komen er ook woningen voor verpleeghuiszorg. Deze samenvoeging van diverse
vormen zorgt er voor dat bijvoorbeeld echtparen niet meer uit elkaar gehaald worden. De ene
partner woont “kleinschalig” terwijl de andere partner nooit ver weg is.
Zie voor meer informatie en de beleidsvisie:
www.vanneynselgroep.nl/parkzuiderschans#!Algemeen
4 Gabor Martens, Wijkwerker Zuid, Welzijn DIVERS
Alle initiatieven kunnen niet zonder de inzet van buurtbewoners.
Burenhulp, voor en door buurtbewoners
Veel initiatieven zijn verenigd op www.platform073.nl/
Studenten, verbonden aan Divers, gaan onderzoek doen naar huidige burenhulp initiatieven
7.

Commissies
Ruud geeft aan dat er op dit moment veel gaande is rondom de commissie Jeugd. Hij is zich
aan het oriënteren op diverse projecten welke er al gaande zijn binnen ’s-Hertogenbosch. Hij
heeft de afgelopen tijd met veel mensen gesproken en zal op een later moment meer
informatie geven over de stand van zaken.

9.

Rondvraag
* Op 2 Januari om 10:30 wordt het grasveld bij het St. Jans Lyceum vuurwerkvrij worden
gemaakt. Wie komt er helpen?
* Graag een prullenbak plaatsen bij het grasveld aan de Vergiliuslaan/ Homeruspad
* De VVE van Pettelaarpoort fase 1 vraagt aandacht voor de gevaarlijke situaties welke
ontstaan bij de laad/losplek van de Jumbo. Stadstoezicht en de politie zijn op de hoogte. De
borden welke de situatie duidelijker moeten maken zijn reeds geplaatst. Op het moment dat er
nog steeds onwenselijke situaties ontstaan: Graag direct melden bij Stadstoezicht/ Politie
* De matrix borden aan de Jacob van Maerlantstraat hebben geen nut: Ze zijn of kapot of
mensen kijken er niet naar: Er wordt nog steeds te hard gereden.
* Regelmatig rijdt het bouwverkeer voor Vonk en Vlam nog door de Jacob van Maerlantstraat.
* 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. Henk Verschuur komt hier op terug.
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10.

Sluiting uiterlijk 22.15 uur
De Wijkraad wenst u fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar!
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt u allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 10 maart 2015.
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