Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

11-03-2014

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Corry Schouten,
Trude Baert, Frans Baert en Maartje Waarts

Afwezige wijkraadsleden

:

Jacques van Dijk en Ingeborg Flick (mb)

Gast(en)

:

Bouchra Aatif Afendi, Mirjam Donker, Margriet
du Maine en Gabor Martens (allen van Divers)

Wijkmanager

:

Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Henk Verschuur

Politie Brabant-Noord

:

Jan van ’t Erve

Stadstoezicht

:

Politieke Partijen

:

-

Bezoekers

:

51

Afgemeld met kennisgeving

:

Farna El Kadmiri (Divers)

Brabants Dagblad

:

-

1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2.

Vaststellen Notulen
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande
openbare wijkraadvergaderingen
1 Er is een vraag binnengekomen over her planten van de bomen welke gekapt zijn op
het Vonk en Vlam terrein: Kunnen er in de Liviusstraat bij de school een aantal
bomen worden geplant.
Reactie: Er wordt gekeken of deze bomen nog kunnen worden gebruikt bij het
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afwerken van de Stadswalzone. Zo niet, dan wordt er naar andere locaties gekeken.
2 Het honden uitlaatveld aan de Guido Gazellelaan is afgekeurd. De ingang/ het hek is
te hoog, honden kunnen hier onder door. Dit zou verholpen worden, maar er is alleen
een laag zand toegevoegd. Henk Verschuur is hiervan op de hoogte en gaat niet tot
betaling over, voor dit is opgelost.
Reactie: Honden uitlaatveld is helemaal goedgekeurd. Er is zelfs een bedankbrief
binnengekomen.
3 Kunnen er parkeerplaatsen gerealiseerd worden aan het vroegere draaipunt in de
Rodenbachstraat. Nu is het geen officiële parkeerplaats en staan auto's half op de
weg.
Reactie: Dit ligt niet in handen van Henk. Dit loopt wel.
4 Is het mogelijk om stoepranden op kruisingen rondom de Pettelaarseweg aan te
passen voor rolstoelgebruikers?
Reactie: Er zijn reeds 25 verlagingen aangebracht.
5 Erasmusstraat en de Vondelstraat zijn gevaarlijke punten in de wijk.
Fietsers worden door automobilisten over het hoofd gezien.
Reactie: Er komt een formele reactie van Marie-Louise Claessens
4.

Mededelingen van het bestuur
* De heer Jan Simons is in verband met gezondheidsklachten vanaf heden gestopt bij
de Wijkraad. Wij bedanken Jan voor zijn inzet.
* Het buurtevenement, georganiseerd door o.a. Cello en “In de Roos” wordt verplaatst
van 12 april naar 21 juni 2014. Verdere informatie volgt.
* 13 april wordt er een rondleiding verzorgd in het Heempark.
* 24 maart is er een Open Avond op de BBS. Diverse organisaties waaronder de
Wijkraad zullen hier aanwezig zijn om informatie te verstrekken.
* Er komt een Jeu de Boules baan in het Zuiderpark.
* Er is een vraag binnengekomen, hoe de klimstangen in het Zuiderpark te gebruiken:
Naar boven klimmen, op de groene knop drukken en dan met toeters en bellen naar
beneden. Er komt een beschrijving bij te hangen. (zie ook de website)
* Zuiderpassage: Er zijn 4 supermarkten aangeschreven door de Wijkraad. 4
verschillende reactie gekregen. Deze lopen uiteen tussen “geen interesse” en “Er is
een haalbaarheidsonderzoek gestart” Zodra er meer duidelijk is, zal dit
gecommuniceerd worden.
Vraag van een bezoeker: Wordt de Vereniging van Eigenaren hierin betrokken?
Reactie van de voorzitter: Nu nog niet. Eventueel na positieve reactie van een van
de supermarkten.
Vraag van een bezoeker: Is het mogelijk dat het bestemmingsplan wordt aangepast?
Reactie van de voorzitter: Dit is zeker een van de mogelijkheden.
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5.

Divers in de buurt
Gasten zijn; Bouchra Aatif Afendi, Mirjam Donker, Margriet du Maine en Gabor
Martens. (collega Farna El Kadmiri is afwezig)
Ze zijn allen werkzaam bij Divers en vertellen over de veranderingen van hun
takenpakket sinds 1 januari jl. Loop vooral binnen bij het Wijkplein Nieuw Zuid in
de BBS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 073-8225285 of
wijkplein.nieuwzuid@divers.nl

6.

Denk mee en doe mee over de toekomst van uw wijk
In een interactieve sessie bepalen we de thema’s en aandachtspunten en gaan we met
elkaar bespreken wat de rol en inzet van bewoners kan zijn.
* Stap 1: Selecteren van de voor de wijk belangrijke thema’s
- Op een grote tafel lagen kaartjes met thema’s verspreidt;
- Aanwezigen konden kaartjes aanvullen met thema’s die nog niet op tafel lagen;
- Aan de hand van de Gibson- methode werden de belangrijkste thema’s geselecteerd.
- Er bleven 5 thema’s over: Hier zijn we vanavond mee aan de slag gegaan.
Loslopende honden
Hard rijden in de wijk
Zwerfafval
Meer activiteiten voor de jeugd
Jeu de Boules banen intensiever benutten
* Stap 2: Werk café
- Per thema werd een werkgroep gevormd met aanwezige bewoners. De bewoners
zijn gaan brainstormen over wat je zelf zou kunnen doen rond dit onderwerp. Alle
ideeën en suggesties zijn genoteerd.
- Na acht minuten draaiden alle werkgroepen door. Uiteindelijk heeft iedere bewoner
kunnen brainstormen over de geselecteerde thema’s.
* Stap 3: Presentatie van de besproken thema’s door gespreksleiders
Loslopende honden
Wat zijn je rechten en plichten. Zowel voor hondenbezitter als voor de
wijkbewoner. Moeten de hondenbezitters worden opgevoed? Duidelijkheid
over waar de honden mogen lopen en waar aanlijnen verplicht is. Maken van
speciale looproutes. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Organiseren van
een “Dag voor de hond” Opzetten van wijkgerichte acties om toe te zien op
het beleid voor wat betreft aanlijnen ed.
Hard rijden in de wijk
Tijdens de Verkeersweek meer inzet van bewoners is gewenst, vooral in de
door bewoners zelf aangegeven probleem gebieden. Hard rijden is een
gedragsprobleem wat kan worden veranderd door bewustwording. Zijn het
vooral de jongeren? Snelheid op de rotondes moet naar beneden. Stevige
controle.
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Zwerfafval
Voorbeeldgedrag loont: Begin met schoonhouden van je eigen stoep. Leer dit
ook de kinderen/jongeren aan, evt. aangevuld met Milieuonderwijs/ stages
i.s.m. de scholen. Spreek mensen aan op het maken van rommel: (her)
opvoeden. Inventariseren van ontmoetingsplekken en hier meer afvalbakken
plaatsen. Deelname aan actiedagen belonen: Energiedrank voor opruimers!
Blijf dumpplekken melden! Statiegeld op kleine flesjes.
Supportervanschoon.nl
Meer activiteiten voor de jeugd
Wij willen veel overnemen, maar door het opzetten van een jongerenraad zijn
de jongeren zelf verantwoordelijk voor:
- Initiatieven
- Organiseren
- Behoefte peilen
- Uitbreiden netwerk
Uiteraard met ondersteuning van professionals/ ouders/ vrijwilligers
Kleinschalige activiteiten opzetten door vrijwilligers/ ouders. Benutten van de
al aanwezige clubs/ faciliteiten/ sportvelden ed. Platform073.nl voor hulp.
Ouders/ opa’s/oma’s moeten de jongeren stimuleren om activiteiten te
ondernemen door ze te laten zien wat er binnen Zuid mogelijk is (Zuiderpark/
Bossche Broek) Organiseren sporttoernooien tussen wijken. Thema gerichte
activiteiten
Jeu de boules banen intensiever benutten
Kenbaar maken waar de banen zijn. Gebruik landelijke acties (Burendag) om
samen te komen bij de banen. Plaatsen van bankjes/ prullenbakken en licht
om het aantrekkelijker te maken. Competitie tussen straten/
appartementencomplexen ed. Winnaars ontvangen een wisselbeker.
Onderhoud door vrijwilligers. Openingstoernooi als de banen in het
Zuiderpark opengaan. Demonstratie van de Jeu de Boules vereniging.
Bekendheid d.m.v.: Wijkplein, website, Twitter, Facebook (evt. eigen
facebookpagina voor de banen waar mensen met elkaar af kunnen spreken)
flyeren.
De resultaten zoals hierboven beschreven zullen door enthousiaste vrijwilligers
worden uitgewerkt en er zullen mooie plannen ontstaan om Zuid nog aantrekkelijker
te maken.
Mocht u nog een bijdrage willen leveren aan het uitwerken van een van bovenstaande
thema’s kunt u zich nog aanmelden via: info@wijkraadzuid.nl
7.

Rondvraag
* Een bewoonster meld dat de drempel vanaf de Zuiderparkweg naar de Beethovenlaan
nog steeds erg hoog is en veel lawaai geeft.
Henk Verschuur geeft aan dat hier 2 maal aan gewerkt is.
Riolering is bekeken en er zijn geen bijzonderheden geconstateerd (dit i.v.m.
wateroverlast in het verleden)
De tweede keer is de drempel afgevlakt.
Volgens Henk zijn er hier na geen klachten meer binnen gekomen. Nieuwe klachten
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graag melden
* In de speeltuin aan de Homeruslaan staat geen prullenbak. Graag een prullenbak
plaatsen i.v.m. zwerfvuil.
* Het folderrek bij “In de Roos” staat erg vol: Wordt vanavond nog opgeschoond
* Op 13 en 14 zijn er rondleidingen in het Heempark
* 11 oktober 2014 staat een schoonmaak dag gepland in Nieuw Zuid. Graag een stukje
aanleveren voor de website.
* De kruising Guido Gezellelaan – Hildebrandstraat – Da Costastraat wordt opgemerkt
als zijnde gevaarlijk. Henk Verschuur gaat hier een kijkje nemen.
* Zijn er zaken aangaande bewonersbelang/ eenzaamheid/ sociale problematiek, mogen
deze gemeld worden bij Bouchra Aatif Afendi van Divers.
8.

Sluiting uiterlijk 22.15 uur
Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng, en hoopt
u allen weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 11 juni 2014.

5

