
 

1 
 

 

 

Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Datum    :  12-06-2012 
 
Aanwezige wijkraadsleden :   Gerard Schouten, Pierre Schmeitz, Trude Baert 
      Corry Schouten, Jan Simons, Frans Baert, Diny 
      Tijbosch, Jacques van Dijk en Ingeborg Fick  
 
Afwezige wijkraadsleden :   Bep Mei (mk)  Rob van de Ven (mk) 
 
Gast(en)    :  Carony van Schijndel, vrijwilligerscoördinator 
      Zuiderschans 

 
Wijkmanager   :   Rens Jeunink. afwezig (mk) 
 
Beheer Openbare Ruimte  :   Henk Verschuur 
 
Politie Brabant-Noord  :   Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht   :  Henk Lambooij 
 
Politieke partijen   :   Inke Katoen (raadslid PvdA) 
 
Bezoekers    :  45 

 
Brabants Dagblad   :   - 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering. 
Voorzitter stelt n.a.v. een nieuw agendapunt de agenda vast. 

   
2. Vaststellen notulen 13-03-2012   
 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  

3. BIN-project   (Buurt Informatie Netwerk)  
 Aanwezigen krijgen een PowerPoint presentatie te zien waarin het project wordt 
 uiteengezet. Jan van ’t Erve (wijkagent) geeft uitleg over het project. Het project 
 probeert de veiligheid en de leefbaarheid in het Bin gebied te vergroten door een-
 voudige informatie verstrekking tussen  bewoners, politie en gemeente. Via de BIN 
 coördinator, een bewoner uit het gebied welke een opleiding heeft gevolgd om deze 
 functie te kunnen uitoefenen, wordt via email informatie uitgewisseld. 
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 Iedereen kan lid worden. Aanmelden kan via email. Voor meer informatie kunt u 
 www.bindb.nl raadplegen. In Heusden / Drunen wordt hier al gebruik van gemaakt 
 en ’s-Hertogenbosch  Maaspoort / Schutskamp Kruiskamp. 
  
4. Evaluatie van het dansfestival Citymoves op de Pettelaarse Schans 

 
Een festival waar voor wat betreft overdag geen klachten bij de Wijkraad binnen zijn 
gekomen. Vanaf 19.30 uur kwamen de klachten binnen over de veel te harde muziek. 

 De geluidsoverlast was deels een gevolg van het feit dat de wind verkeerd stond. Om- 
wonende vonden het niet meer normaal. Wijkraad heeft hierover de gemeente inge-
licht. Aangezien het de bedoeling is dat er steeds meer evenementen gaan plaatsvinden 
op het Stereiland / Pettelaarse Schans zullen we de gehouden evenementen verder eva-
lueren en waar mogelijk de organisatie bijsturen om overlast zo veel mogelijk terug te 
dringen. Wijkraad heeft om een evaluatie met de organisatie van Citymoves gevraagd.  
 
Zaterdag 23 juni zal op de Pettelaarse Schans het Beats and Roots Festival plaats 
vinden. Naam was voorheen Hip Hop en Reggae in Duketown. Festival begint om 
12.00 uur en eindigt om 24.00 uur. 
 

5. Ingekomen stukken en verzonden post. 
 
Ingekomen en verzonden post worden in de bestuursmededelingen behandeld.    
 

6. 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 Bang & Olufsen beschadigd. Is nog niet gerepareerd. 
Henk Verschuur zal dit navragen. 
 

2 In de Platostraat wordt regelmatig geparkeerd met de wielen op het trottoir waar-
door voetgangers er niet langs kunnen. Stadstoezicht zegt regelmatig te bekeuren.  
Er worden paaltjes gezet op de stoep in de Platostraat tegen het fout parkeren. 
Henk Lambooij zegt dat bewoners moeten bellen als er op een zeker moment iets 
aan de hand is. Dan kan er actie ondernomen worden.  

 
3 Sinds kort zijn de bankjes op het Sweelinckplein verdwenen. Er wordt veel ge-

bruik gemaakt van deze bankjes De gemeente vervangt op dit moment houten 
bankjes door metalen bankjes. Bankjes zijn al geplaatst. 
 

4 Verzoek voor een betere busverbindingen b.v. naar het JBZ. Lijn 61 en over-
stappen op station op lijn 68. Wijkraad wacht nog op een oplossing van raadslid 
Nicole Vermolen. (VVD) Politieke partijen zijn bezig om b.v. busjes die ’s morgens 
worden gebruik voor het leerlingen vervoer de rest van de dag in te zetten voor het 
normale busvervoer. 
 

5 Trude Baert vraagt of het mogelijk is om een hekwerkje of iets degelijks te plaat-
sen aan de wegzijde van het speelveldje dat is gelegen tussen de Jacob van Maer-
lantstraat en Van Ruusbroecstraat. Kinderen voetballen op het veldje en de bal 
schiet de weg op. Henk Verschuur zegt dat het goed komt. 
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7. Mededelingen van het bestuur 

 
1. Op de vraag wanneer de noodlokalen (vergunning was voor 5 jaar) bij de Cirkel        
     gaan verdwijnen is het antwoord van de gemeente dat vanaf maart 2013 zowel het      
     hoofdgebouw als de noodlokalen helemaal leeg staan met een daarna de  noodlo-    
     kalen gaan verdwijnen. 

 
2. Oplossing voor de kruising Zuiderparkweg/Pettelaarseweg. Er komt geen rotonde.     
     De kruising heeft de aandacht van de gemeente en men is bezig om een goed ont- 
     werp te maken voor deze kruising. De gemeente zet in om de verkeerslichtenrege- 
     lingen zo snel als mogelijk te vervangen. Het vergt de nodige tijd. 
      
3. Wijkraad heeft de gemeente gevraagd om een AED netwerk aan te leggen in onze        
     stad. Gemeente laat de Wijkraad weten dat zij in afwachting van het landelijk  
     beleidskader van het ministerie van VWS het niet efficiënt vind om nu zelf beleid  
     te ontwikkelen voor een AED-netwerk in ’s-Hertogenbosch.  
  
4. Donderdag 5 april heeft college een bezoek aan de wijk. Op verzoek van het wijk-     
     management heeft de wijkraad de volgende punten doorgegeven.  
a. Winkels in de Zuiderpassage 
b. Zwerfvuil in de wijk 
c. Hondenpoep in de wijk 
d. Wateroverlast in het Zuiderpark 
e. Een te kort aan parkeerplaatsen in de wijk 
f. Veiligheid in de wijk (vele woning inbraken) 
  
5. In Pettelaarpoort staat weer een winkelpand leeg, voorheen Blokker.  
 
6. Oproep vanuit de gemeente: verzorgen van bloementorens of bloembakken in de 

straat.  
 

8. Activiteiten in verzorgingshuis Zuiderschans 
   
Gast is Carony van Schijndel, vrijwilligerscoördinator Zuiderschans. 
Carony vertelt iets over de mogelijkheden die het verzorgingstehuis biedt voor haar 
bewoners en bezoekers. Momenteel wonen er 136 bewoners in het 40 jaar oude 
gebouw. Het tehuis organiseert laagdrempelige activiteiten. Voorbeelden zijn, geheu-
gentraining, langer fit, koersballen, zuiderfilm en optredens. Per dagdeel kost het € 
2,50. Ook kan er geschilderd worden. Er wordt les gegeven door een echte deskundige 
schilder. Kosten hiervoor zijn € 7,50. Er kan tussen de middag ook een warme maal-
tijd genoten worden tegen een kleine vergoeding. U dient zich hiervoor van te voren 
aan te melden. Voor verdere informatie kunt u altijd de Zuiderschans opbellen. Ook is 
het mogelijk dat u via email de nieuwsbrief ontvangt zodat u altijd op de hoogte blijft 
van de verschillende activiteiten. De gemiddelde leeftijd voor de activiteiten ligt op 
ongeveer 75 jaar. 
 

9. Commissies 
 
 Commissie milieu en groen:  
 De Brede Bossche School Nieuw Zuid organiseerde een bewonersavond over groene  
            activiteiten in de Gestelsebuurt en Meerendonk. Professionals en Wijkraad waren  
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            aanwezig. Een buurtbewoonster kwam met een vraag over het dierenparkje dat naast 
 haar woning zou komen. Maar daar ging deze avond niet over. Verder melden zich 
 geen buurtbewoners voor het onderwerp groene activiteiten en is deze bewoners-
 avond niet door gegaan. 
 
 Er ligt dagelijks veel restvuil naast de containers bij de Zuiderpassage. Dit is natuur-
 lijk niet de bedoeling. Vraag is of er meer gecontroleerd kan worden door de milieu-
 politie. Wijkraad zal een brief/mailtje sturen naar de milieupolitie. 
 

Commissie stedenbouw: 
 Voor wat de aanpak van de Zuiderpassage betreft lopen de gesprekken met de ver-
 schillende partijen heel positief. 

 
Commissie verkeer: 
Alle 60 examenkandidaatjes waren geslaagd. 
In de verkeersquiz eindigde beide scholen met even veel punten dus alle 2 de eerste 

 prijs. Wethouder van Olden heeft voor de eerste keer de verkeersdiploma’s uitgereikt. 
  
 Naar aanleiding van de ingezonden zienswijzen op de bouw van de sporthal bij het 

St. Janslyceum wordt het parkeren door wethouder Snijders nader onderzocht. 
 

Commissie communicatie:  
Volgende Nieuwsbrief komt uit rond 3 september 2012. 

 
10. Rondvraag 
 
 Slechte bomen in de Verdistraat zijn vervangen. De BOR krijgt een dikke pluim van 
 een bewoner voor de goede afwerking van het geheel. 
 
 Een bewoner in de Jacob van Maerlantstraat maakt zich zorgen over het feit dat er nog 
 steeds een aantal automobilisten zijn die met hoge snelheid door de nieuwe fietsstraat 
 racen. Ook vraagt hij Stadstoezicht beter toezicht te houden op verkeerd parkeren in 
 dit parkeervergunninggebied. Tevens wordt aangeven dat ook vrachtwagens in de 
 straat veel te hard rijden. Henk Lambooij geeft aan te bellen naar Stadstoezicht als 
 verkeerd geparkeerd wordt in de straat. 
 
 Grote ergernis is volgens bewoners de hondenpoep. Ook hiervoor kan men Stadstoe-
 zicht bellen.  
 
 Bewoner vraagt naar het beheersplan voor evenementen op de  Pettelaarse Schans. 
 Wat is de limiet voor het aantal bezoekers. 
 
 Gevraagd wordt om de haag te knippen en het zwerfvuil te verwijderen bij de wonin-
 gen van Cello.  
 
 Bewoonster vraagt naar duidelijkheid over 2 richtingsfietspaden op de Pettelaarseweg. 
 
 Bewoner vraagt aan Henk Verschuur of alle bomen na de storm van juni 2011 al zijn 
 teruggeplaatst. Henk dacht van wel. Bewoonster merkt op dat er in de Melis Stoke-
 straat nog een boom moet worden teruggeplaatst.    
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11.   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 september waarin Erik 
Vermathen aanwezig zal zijn en ons op de hoogte zal brengen over de ontwikkelingen 
omtrent het Hostel. 
Erik is de voorzitter en tevens de woordvoerder van de beheergroep. 


