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Datum

:

11-09-2012

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Bep Mei, Jan Simons
Pierre Schmeitz, , Corry Schouten, Diny
Tijbosch, Jacques van Dijk en Ingeborg
Fick

Afwezige wijkraadsleden

:

Trude Baert, Frans Baert (mk)

Gast(en)

:

Voorzitter, tevens woordvoerder namens
de beheergroep Hostel, Erik Vermathen en
Gabor Martens, van Divers welzijnsonderneming

Wijkmanager

:

Marie-Louise Claessens

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

:

Henk Verschuur

Politie Brabant-Noord

:

Jan van ‘t Erve

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke partijen

:

-

Bezoekers

:

35

Brabants Dagblad
:
___________________________________________________________________________
1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2.

Vaststellen notulen 12-06-2012
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en verzonden post.
Ingekomen post:
Brief van de gemeente over locatie Chopinstraat 10. (de Cirkel)
Brief van de gemeente over de nieuwe wijkmanager.
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Verzonden post:
Brief naar gemeenteraadsleden over de reactie die de wethouder heeft gegeven op een
brief en de inspreker over de aanleg van het tenniscomplex.
4.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande
openbare wijkraadvergaderingen
1

Vele oversteekplaatsen zijn voorzien van groeven t.b.v. blinden. De rubbertegels
liggen los en schuin omhoog waardoor wijkbewoonster al eens is gevallen. Ook is
de wegrand ter hoogte van Beter horen beschadigd. De Gemeente gaat dit
nakijken. Is gerepareerd.

2

In de Platostraat wordt regelmatig geparkeerd met de wielen op het trottoir. Er
zullen betonplaatjes gezet worden. Zijn houten paaltjes geplaatst.

3

Verzoek voor een betere busverbinding naar het JBZ. Lijn 61 en overstappen op
station op lijn 68.
Raadslid Nicole Vermolen (VVD)bericht het volgende; Ik heb net nog een bericht
ontvangen van de betreffende afdeling en zij gaan het verzoek van Wijkraad Zuid,
nogmaals onder de aandacht brengen bij de Provincie. Ook met het idee om
wellicht het project met de elektrische bus (route centrum), zolang dit nog loopt, in
te zetten, voor een route direct JBZ. Maar zoals aangegeven, zij gaan met de
Provincie bereikbaarheid met openbaar vervoer in overleg.

4

Trude Baert vraagt of het mogelijk is om een hekwerkje of iets degelijks te
plaatsen aan de wegzijde van het speelveldje dat is gelegen tussen de Jacob van
Maertlantstraat en Van Ruusbroecstraat. Kinderen voetballen op het veldje en de
bal schiet de weg op. Henk Verschuur zal dat bekijken.

5. Er ligt dagelijks veel restvuil naast de containers bij de Zuiderpassage. Dit is
natuurlijk niet de bedoeling. Vraag is of er meer gecontroleerd kan worden door de
milieupolitie. Wijkraad zal een brief/mailtje sturen naar de milieupolitie.
Er wordt streng gecontroleerd door de Milieupolitie en Stadstoezicht.
De eerste 2 verbalen zijn uitgeschreven a 150 euro.
6. De snelheid van automobilisten/vrachtauto’s in de Jacob van Maerlantstraat.
Voorzitter zal hierover contact met de gemeente opnemen.
Er worden geen extra controles gehouden omdat er over het algemeen niet echt te
hard wordt gereden. Politie houdt wel af en toe controles met lasergun, maar niet
structureel.
7. Voorzitter zal bij de gemeente informeren naar een beheersplan voor evenementen
op de Pettelaarse Schans. Tot hoever mag een evenement plaats vinden b.v. door
het aantal bezoekers.
Evenementen Pettelaarse Schans. Er worden in totaal 7 evenementen gehouden
waarvan 2 besloten, 3 geluidsevenementen met 1 x house.
8.

Onduidelijkheid over de rijrichting van 2 fietspaden gelegen tussen de Hertog
Hendriksingel en het kruispunt Hekellaan/Oude Dieze/Zuidwal.
Henk Verschuur zal de onduidelijkheid aan de afdeling verkeer voorleggen.
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9.

5.

In de Melis Stokestraat moet nog een boom worden teruggeplant ter hoogte van de
Lambooijbrug n.a.v. de storm juni 2011.
Henk Verschuur zegt dat er nog meer bomen geplant moeten worden en dat gaat
ook gebeuren.

Mededelingen van het bestuur
1. Nieuwe wijkmanager voor Zuid wordt voorgesteld. Marie-Louise Claessens.
2. Op de vraag wanneer de noodlokalen bij de Cirkel gaan verdwijnen is als antwoord
gekomen.
Basisschool de Cirkel gaat medio februari 2013 verhuizen naar de Meerendonk. In
principe wordt de tijdelijke huisvesting verwijderd en wordt de vrijkomende plek
wordt dan weer groenvoorziening. Wat er met het permanente gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Naar verwachting komt daarover pas eind dit jaar duidelijkheid.
3. Oproep in de Nieuwsbrief voor verzorging van bloementorens of bloembakken in
de straat. Een bewoonster heeft zich gemeld.
4. Oproep voor BIN-coördinatoren. (Bewoners Informatie Netwerk)
Nog weinig respons uit Zuid. Wijkagent Jan van ’t Erve spreekt na de vergadering wijkbewoners aan om eventueel. Bin-coördinator te worden. BIN staat naast
Burger alert. Privacy is gewaarborgd.
5. Zaterdag 23 juni heeft op de Pettelaarse Schans het Beats and Roots Festival plaats
gevonden. Festival begon om 12.00 uur en eindigde om 24.00 uur.
De grenswaarde van de lage tonen is dit jaar meerdere malen en gedurende lange
tijd overschreden. Ondanks dat herhaaldelijk vanuit de gemeente is aangegeven dat
de lage tonen terug moesten worden gedraaid werd hier of geen gehoor aangegeven of te weinig terug gedraaid. Meerdere klachten zijn bij het meldpunt binnen
gekomen. Voornamelijk tussen 19.30 en 22.30 uur toen de lage tonen voor overschrijding op de grenswaarden zorgden.
6. Werkzaamheden aan het Provinciehuis.
Omwonenden hebben een brief ontvangen omtrent het verloop van de werkzaamheden. Een omwonende heeft bezwaar gemaakt.
7. Kern met Pit (verbeter je buurt, wijk of dorp). Interessant project waarmee vele
prijzen zijn te verdienen.
8. Er is gevraagd of er gecontroleerd kan worden op het gebruik van de invalidenparkeerplaats bij de C1000 Pettelaarpoort. Met regelmaat staan daar ook voertuigen
geparkeerd die er niet mogen staan.
De vraag is doorgegeven aan Henk Lambooij, onze buurtcoördinator Stadstoezicht
voor o.a. Zuid. Advies; als deze situatie zich voordoet bel dan Stadstoezicht 0736155565
9. Slagboom op Pettelaarse Schans staat met regelmaat open.
Henk Lambooij van Stadstoezicht zal hier op toe zien en contact opnemen met
restaurant de Croy.
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10. Er gaat weer het een en ander veranderen in de AWBZ.
In de openbare wijkraadvergadering d.d. 11 december zal dit onderwerp door een
deskundige van de gemeente worden toegelicht.
11. Geconstateerd dat er een vrachtwagen staat te lossen op het binnenterrein van de
Zuiderpassage.
6.

Hostel Zuiderparkweg.
Gast is voorzitter en tevens woordvoerder namens de beheergroep Erik Vermathen.
Wijkraad heeft de heer Vermathen gevraagd n.a.v. het verslag in onze vorige Nieuwsbrief over het bezoek dat de beheergroep had gebracht aan een Hostel in Eindhoven,
eens langs te komen om eventuele vragen van wijkbewoners te beantwoorden en wijkbewoners op de hoogte te stellen welke stappen al zijn genomen en nog moeten
worden genomen om te komen tot een goed beheerplan.
De beheerovereenkomst wordt opgesteld door de beheergroep. Deze overeenkomst
zorgt ervoor dat alles goed geregeld wordt rond het Hostel. De beheergroep blijft
bestaan zolang dat nodig is. Meestal gaan ze na 2 à 3 jaar in de slaapstand. Van de 5
voorgenomen Hostels komen er 2. Een op Oost en een op Zuid. Financiering is een
probleem.

7.

Talentenbank Den Bosch Zuid.
Gast is Gabor Martens, van Divers welzijnsonderneming.
De heer Martens van Divers houdt een presentatie over de talentenbank. Dit is een
laagdrempelig contactpunt voor bewoners onderling. Het probeert een sociaal netwerk
op te bouwen in de buurt waarbij vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen
worden. De een vraagt een bepaalde dienst, de andere reageert hierop en doet weer
wat terug. Er wordt gewerkt aan een website. Er komen in de maanden oktober en
november 3 kick-offs in de Meerendonk, Gestelse Buurt, Baseldonk en Zuid.

8.

Commissies
Commissie milieu en groen:
De op en afrit Beethovenlaan-Pettelaarseweg is behoorlijk kapot. Henk Verschuur zal
dit bekijken.
Fietspad Pettelaarseweg ter hoogte van het grasveld voor de Ovidius flat is kapot.
Er moet nog steeds gras ingezaaid worden in de Jacob van Maerlantstraat.
Ingeborg en Corry zitten vanaf heden in de begeleidingscommissie ZuiderparkStadswalzone.
Ingeborg doet verslag uit de begeleidingscommissie.
De afvoer van alle grond uit de bouwkuil gebeurd via een transportband naar boten in
de Zuid Willems vaart. Dit scheelt al heel veel vrachtwagenbewegingen. Gehandicaptenplatform vraagt om rekening te houden met mensen met loophulpmiddelen, zodat
die tijdens de bouw toch zonder problemen rond kunnen lopen op doorgaande paden.
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Met de bouw van het tenniscomplex is reeds begonnen. De bouw is een aangelegenheid tussen de tennis en de aannemer. Communicatie naar de omgeving / omwonenden behoort tot hun taak. Het blijkt dat deze communicatie nogal wat te wensen overlaat waardoor omwonenden niet goed ingelicht worden omtrent de bouwactiviteit en
de overlast.
Wat ook in het bestemmingplan staat is dat er dan wel een kinderboerderij komt, dan
wel een dierenweide.
De wijkraad samen met de binnenstad probeert middels de nieuwsbrief en sociale
media vrijwilligers bijeen te brengen die de taken op zich willen nemen die behoren
bij een kinderboerderij. Lukt dit niet, dan wordt het een dierenweide.
Zieke kastanjes. Alleen wanneer ze te ver heen zijn worden ze verwijderd. Ze worden
op den duur vervangen door een niet plakkende linde.
Op het terrein van het Bossche Broek school hangt een grote afgebroken tak hoog in
de boom. Wordt naar gekeken.
Bomen op het Homeruspad die verwijderd moesten worden voor de verbouw van het
Sint Janslyceum zijn naar elders verplant.
Bij inrichting van openbaar groen wordt door o.a. biologen en ecologen gekeken naar
de beste oplossing voor zowel insecten, dieren, de mens en de portemonnaie.
Commissie stedenbouw:
Bezwaar bouw sporthal Sint Janlyceum wordt ondersteund daar waar het om parkeren
in de buurt gaat.
Bewoners Anna Bijnsstraat, Coornhertstraat en de Wijkraad hebben een gezamenlijke
brief naar de gemeenteraadsleden gestuurd over afwijken van destijds gemaakte afspraken in het kader van de verplaatsing van het tenniscomplex in samenhang met de
voorbereiding van het desbetreffende bestemmingsplan.
Brief is besproken in de commissie ROB (Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer)
Wethouder Snijders wuift alles weg. Bezwaarmakers hebben overal ongelijk in gekregen van de wethouder en het plan/bouwen zoals nu de planning is gaat gewoon door.
Er is nogmaals een brief gestuurd naar alle raadsleden omdat de wethouder op reactie
op de brief en wat inspreker over de kwestie heeft opgemerkt het eigenlijke punt van
bezwaar heeft omzeild en willen wij middels deze brief het standpunt van de commissieleden vernemen. En dit geenszins vanuit een rancune over de aanleg van het tenniscomplex in het Zuiderpark, zoals wel wordt gesuggereerd.
Commissie verkeer:
Voetpad vanuit de Jacob van Maerlantstraat richting Lambooybrug is gereed.
Commissie communicatie:
Volgende Nieuwsbrief komt 3 december uit.
9.

Rondvraag
Een bewoonster vraagt of er iets gedaan kan worden aan de onoverzichtelijkheid van
de kruising Zuiderparkweg/Philips de Goedestraat/Liviusstraat.
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Er wordt gevraagd naar het telefoonnummer van de wijkmanager Marie-Louise
Claessens: 073-6155621 en naar het nummer van de Talentenbank: 06-21596447
Bewoonster meld dat door het zware bouwverkeer de Van de Nootstraat kapot is
gereden.
Weer zijn er bomen aan het Homeruspad vernield.
Bewoonster meld dat een omvergereden lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd is op
de hoek Jacob van Maerlantstraat-Annebijnstraat.
Achter het Sint Janslyceum ligt een fiets in de struiken, er ligt een hele grote vis en
enkele vuilniszakken.
Bij ongeregeldheden in de openbare ruimte, bellen naar het meldpunt 073-6155555.
10.

Sluiting 22.00 uur
Voorzitter sluit de vergadering en bedank iedereen voor zijn of haar inbreng, en hoopt
allen weer te zien op de volgende vergadering op dinsdag 11 december.
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