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Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Datum      : 11-12-2012 
 
Aanwezige wijkraadsleden    :  Gerard Schouten, Bep Mei, Jan Simons
       Pierre Schmeitz, Corry Schouten, Diny 
       Tijbosch, Jacques van Dijk 
 
Afwezige wijkraadsleden   : Ingeborg Fick (mk)  
       Trude en Frans Baert (mk) 
 
Gast(en)      : Hugo ter Steege van de afdeling Zorg en  
       Welzijn en Tycho Spruyt bedrijfsleider 
       zorgtaken afvalstoffendienst 
   
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 11-09-2012   
 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

3. Ingekomen stukken en verzonden post. 
 
Ingekomen post: 
Brief van een buurtberaad. Deze brief kan door de Wijkraad niet in behandeling 
worden genomen om reden dat er geen correspondentieadres is vermeld.  
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4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande 
 openbare wijkraadvergaderingen 

 
Alle actiepunten zijn uitgevoerd. 

 
5. Mededelingen van het bestuur en besproken punten 

 
1. Gabor Martens, opbouwwerker van Divers, heeft gevraagd de vergadering  mee 

te delen dat de start van de talentenbank is verschoven naar maart/april. Dan zegt 
Gabor hebben we het organisatorisch helemaal op de rit en kunnen we de kick-off 
bijeenkomsten buiten organiseren. 
 

2. Gevaarlijke oversteek Phillips de Goedestraat/Zuiderparkweg. 
 

3. Fietsstraat Jacob van Maerlantstraat. 
 

4. Evaluatie Beats & Roots. 
 

5. Voorzitter heeft een gesprek gehad met een bewoner uit de Meerendonk. 
Bewoner is bezig met het opstarten van een bewonersgroep.   

 
6. Wateroverlast op straat kruising Vondelstraat/Zuiderparkweg. 

Henk Verschuur heeft de wateroverlast netjes opgelost. 
 
7. Voorzitter heeft op 31 oktober telefonisch contact gehad met Berry Brekelmans, 

interim directeur bij Zayaz, over de kop van de Zuiderpassage. Tandarts Staats is 
afgehaakt.  
 

8. Er is wederom een mailtje binnen gekomen over de afstelling van de 
verkeerslichten op de kruising Zuiderparkweg/Pettelaarseweg.  
 

9. Onveilige oversteek kruising Zuiderparkweg/Maresiusplantsoen/Tacitusstraat. 
 

10. Welke evenementen gaan er tot nu toe plaats vinden op Pettelaarse Schans in 
2013.  
 

11. Voorzitter heeft een gesprek gehad met Ruben Blok van de gemeente over het 
parkje gelegen tussen de Zuiderparkweg, Cesar Franclaan en Wagnerlaan. 

 
12. Overlast van fietsen bij C1000 Pettelaarpoort. 
 

6. Veranderingen in de AWBZ/WMO 
 

  Gast is Hugo ter Steege van de afdeling Zorg en Welzijn gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 Hugo geeft d.m.v. een PowerPoint presentatie een duidelijke uitzetting van wat er in 
 de toekomst gaat veranderen. 
 
 Vragen uit de zaal en de antwoorden van Hugo ter Steege: 
 

Loopt het aantal ouderen in de toekomst terug, zodat over ongeveer 20 jaar het aanbod 
van mensen die hulp nodig hebben minder wordt? 
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Nee, er blijft een natuurlijke instroom die wellicht zelfs groter gaat worden in de 
toekomst. 
 
Voor de thuislozen zouden 5 hostels gebouwd worden, nu is er een en de bouw van de 
4 anderen gaat niet door, wat gaat er gebeuren met de groep die eigenlijk in een hostel 
zou moeten gaan wonen? 
In de toekomst zullen ze opgenomen moeten worden. 

 
Zijn er in de gemeente zorgboerderijen? 
Ja, er zijn er zelfs veel, de vraag is alleen of ze allemaal in stand gehouden kunnen 
worden. 
 
Kunnen mensen van de Weenergroep zorg gaan verlenen? 
Nee, daar zijn de mensen niet voldoende voor opgeleid. 
 
Is er voldoende kennis bij de gemeente om de WMO uit te voeren? 
Nee, er zullen door de gemeente experts van buiten gehaald moeten worden. 
 
Heeft de gemeente een rekenkamer? 
Er is een commissie die bestaat uit o.a. leden van de gemeenteraad, echter deze 
commissie wordt meestal later ingezet niet vooraf. 
 
Wordt er goed bekeken wie hulp nodig heeft en hoeveel? Volgens de spreker worden 
er fouten gemaakt en moet dit beter gedaan worden. 
Hier wordt extra aandacht aan gegeven. 
 
Als iemand nu een indicatie voor 15 jaar heeft kan deze indicatie in de nieuwe 
wetgeving binnen deze periode nog veranderd worden? 
Helaas kan Hugo ter Steege hier geen antwoord op geven. 

 
Is de gemeente al bezig haar personeel bij te scholen om de nieuwe zorg te kunnen 
beoordelen? 
Hier wordt reeds aan gewerkt. 
 

7. Vervangen van semi-ondergrondse containers door ondergrondse containers 
  
  Gast is Tycho Spruyt bedrijfsleider zorgtaken van de afvalstoffendienst gemeente  
 ’s-Hertogenbosch. 
 Tycho geeft d.m.v. een PowerPoint presentatie een duidelijke uitzetting van wat er in 
 de toekomst gaat veranderen. 

 
Vragen uit de zaal en antwoorden van Tycho Spruyt: 
 
Het aantal containers wordt gehalveerd de inhoud verdubbeld, betreffende de plaatsing 
van de nieuwe containers zal rekening gehouden worden met de leeftijdopbouw van 
flatgebouwbewoners. De container zal niet verder weg geplaatst worden. 

 
Hoe groot is een mini container? 
140 of 240 liter. 
 
Wat kost een pasje voor de nieuwe containers? 
Een pasje kost 10 euro, het eerste pasje is gratis bij inruil van de sleutel. 
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Huurt de gemeente onderaannemers in om het vuil op te halen? 
De gemeente werkt uitsluitend met eigen personeel en vervoer dus, huurt geen andere 
organisatie in. 
 
Is het probleem van bevroren sloten bij de nieuwe ondergrondse containers opgelost? 
Ja, dat is dan opgelost. 
   

8. Commissies 
 
 Commissie milieu en groen:  
           

Op 30 oktober in de bijeenkomst van de begeleidingsgroep heeft Heijmans een 
toelichting gegeven over de te bouwen parkeergarage, parkbrug (brug van de 
parkeergarage naar de casinotuin) herinrichting casinotuin, Limietlaan en Nachtegaal 
laantje. 
Er is uitleg gegeven wat betreft de hinder door de werkzaamheden m.b.t. de bouw, 
verkeer, en veiligheid. Wat het bouwverkeer betreft zullen er op gevaarlijke plaatsen 
verkeersregelaars aanwezig zijn zoals op de Pettelaarseweg en Hekellaan om er voor 
te zorgen dat fietser en voetgangers veilig van de openbare weg gebruik kunnen 
blijven maken. 
De omgeving wordt goed in de gaten gehouden voor eventueel problemen bij de 
vestingmuur, omliggende bebouwing en nieuwbouw om direct aan te pakken. 
Als in april 2013 de tennis over is naar het park start de bouw van de parkeergarage. 
Tijdens de bouw zal er een mogelijkheid komen voor omwonenden en andere 
betrokkenen om te kunnen communiceren met Heijmans wanneer er vragen zijn. 
 
Op 19 nov. zijn Ingeborg Fick en Corry Schouten naar de gemeente geweest voor 
uitleg hoe de omgeving van het tennispark er uit gaat zien wat betreft de nieuwe 
aanplant. Rondom het tenniscomplex ligt een systeem van muren en dubbelen hagen. 
De binnenhaag wordt 4 meter hoog en bestaat uit een beukenhaag. De buitenhaag 
wordt 3 meter hoog en is ook een beukenhaag. Het knippen wordt door de gemeente 
gedaan. In de rand van het Zuiderpark worden ook bomen bij geplant. 
 
Op 1 dec. waren Ingeborg Fick en Corry Schouten aanwezig bij de presentatie van 
Heijmans en de gemeente (bij in de Roos) om vrijwilligers te werven voor de 
kinderboerderij. Op 1 juli wordt er beslist of er een kinderboerderij of een dierenweide  
komt in het Zuiderpark. Belangrijk is dan het aantal vrijwilligers die zich hebben 
aangemeld. Inmiddels zijn er bij de wijkraad 7 aanmeldingen. 
Ook zijn er al leuke ideeën gekomen voor b.v. een speelplek bij de kinderboerderij. 
Als er mensen zijn die zich nog op willen geven als vrijwilliger dat kan natuurlijk 
meteen na de vergadering. 
 
Commissie stedenbouw: 
 

 Donderdag 13 december heeft de commissie stedenbouw weer een bijeenkomst met 
de gemeente over de Zuiderpassage. Gemeente zou nog enkele VVE-zaken moeten 
bespreken. 
 
 ,Commissie verkeer: 
 

 Voorbereidingen voor de Veilig Verkeersweek Zuid 2013 zijn weer in volle gang. 
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Verkeersweek zal worden gehouden in week 17 van Maandag 22 t/m vrijdag 26 april. 
Praktijkexamen zal plaats vinden op woensdag 24 april 09.00 uur. Eindmanifestatie 
zal plaats vinden bij In de Roos op donderdag 25 april van 09.00 tot 12.00 uur. 

 
Commissie communicatie:  
 
Volgende Nieuwsbrief komt 4 maart 2013 uit. 

 
9. Rondvraag 
 
 Mensen met een rollator hebben moeite met de middenberm in de Jacob van 
 Maerlantstraat. Kan daar iets aan gedaan worden? 
 Dit onderwerp is al eerder besproken met het gehandicapten platform. 
 Deze vonden de middenberm niet bezwaarlijk. 
 
 Een tip van een wijkbewoner. Het gehandicapte platform geeft gele flyers uit die je   
            kunt gebruiken om automobilisten attent te maken op het feit dat hun auto zonder een 
 zichtbare ontheffing staat geparkeerd op een parkeerplaats voor mensen met een 
 handicap. Als je gesnapt wordt door de politie kost de bekeuring € 340,--. 
  
 Aan het eind van de Hadewychstraat zijn twee bomen omgewaaid. Komen hiervoor 
 nieuwe bomen terug? Henk Verschuur: Ja maar dat kan pas in het plantseizoen na half 
 december. In januari moet alles afgewerkt zijn. 
 
 Een klacht van een wijkbewoonster over de telefonische bereikbaarheid van de  
            Regiotaxi. Om iemand te spreken moet zij een hele reeks van doorverbindingen 
 doorlopen. Dit duurt veel en veel te lang. Hugo ter Steege zal dit uitzoeken. 
 
 Een wijkbewoner wil graag weten wat er met het pand in Pettelaarpoort, waar 
 voorheen Blokker in zat, gaat gebeuren.   
            Hier is nog niets over bekend. 
  
 Straatnaamborden moeten leesbaar zijn, op de Hertog Hendriksingel is een bord zo 
 groen dat het niet meer te lezen is. 
 Advies wijkagent Jan van ’t Erve: wijkbewoner  neem een borstel en veeg er even 
 langs en het is verholpen. 
 
 Wat gaat er gebeuren met het kantoorgebouw op de hoek Pettelaarseweg/ Schubert-
 singel?  Voorzitter gaat dit uitzoeken. 
 
 Opmerking uit de zaal, het gebouw van de tennisvereniging is heel erg prominent 
 aanwezig in het Zuiderpark. 
 
10.   Sluiting 22.15 uur 

 
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng, wenst 
alle aanwezigen prettige feestdagen en een gezond 2013 en hoopt allen weer te zien op 
de volgende vergadering op dinsdag 12 maart. 


