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Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Datum    :  13-03-2012 
 
Aanwezige wijkraadsleden :   Gerard Schouten, Bep Mei, Pierre Schmeitz, 
      Corry Schouten, Trude Baert, Jan Simons, 
      Rob van de Ven, Frans Baert, Jacques van Dijk, 
      Diny Tijbosch en Ingeborg Fick  
 
Afwezige wijkraadsleden :   - 
 
Gast(en)    :  Voorzitter van de Stichting Hip Hop & Reggae 
       in Duketown 

 
Wijkmanager   :   Afwezig (mk) 
 
Beheer Openbare Ruimte  :   Henk Jaspers en Rinus van de Vrie 
 
Politie Brabant-Noord  :   Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht   :  Daan van der Els 
 
Politieke partijen   :   Inke Katoen (raadslid PvdA) 
 
Bezoekers    :  38 
 
Afgemeld met kennisgeving :   Ingrid van Zwambagt (raadslid CDA) 

 
Brabants Dagblad   :   Kees van der Zandt 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering. 
 
Voorzitter vraagt of er onder de aanwezigen bezwaarmakers tegen het plan 
“Uitbreiden Sint Janslyceum met sporthal en Buiten Schoolse Opvang” zijn.  
 
Voorzitter geeft aan dat, als er behoefte bestaat onder de bezwaarmakers, een 
gemeenteambtenaar op dit moment bereid is naar de vergadering te komen om 
nogmaals uitleg over het plan te geven om zodoende misschien eventuele bezwaren 
weg te nemen. Bezwaarmakers geven aan daar geen behoefte aan te hebben. 
Ambtenaar kan die bezwaren niet wegnemen.    
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2. Vaststellen notulen 13-12-2011   
 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  

3. Ingekomen stukken en verzonden post. 
 
Ingekomen post:  
 
1. Brief van wijkbewoner over de middengeleider aan de Jacob van Maerlantstraat 
2. Brief van de gemeente Den Bosch betreft het ontwerpbeschikking voor het 

uitbreiden van het St. Janslyceum 
 
 Verzonden post: 
  

1. Brief aan het college van B&W over de tijdelijke huisvesting van basisschool de 
Cirkel 

2. Brief aan het college van B&W over het AED-netwerk in Breda 
3. Brief aan het college van B&W over de veldrit in het Bossche Broek en de 

Casinotuin 
                                                                                                                                                                   
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande 

openbare wijkraadvergaderingen 
 

1 Wijkbewoners constateren dat achter de tennisbanen bij het Vonk en Vlamterrein 
naast de afgesloten doorsteek toch weer auto’s rond kunnen rijden. Henk 
Verschuur heeft de doorsteek geblokkeerd. 

 
2. Vervanging van de Perenboompjes in de Hadewychstraat.  

Henk Verschuur heeft de nieuwe bomen aangeplant. 
 

3. Een wijkbewoner meld dat voetgangers vanuit de Vondelstraat niet rechtstreeks de 
Lambooijbrug op kunnen lopen. Voetgangers moeten eerst via de Brederostraat 
richting Zuid Willemsvaart lopen, oversteken om met een grote boog de 
Lambooijbrug op te gaan. Fietsers kunnen wel rechtstreeks vanuit de Vondelstraat 
de Lambooijbrug oprijden. De vraag is of er naast het fietspad een voetpad kan 
worden aangelegd. 
Het voetpad aan de Lambooybrug is ingepland en wordt binnenkort uitgevoerd, 
planning uitvoering wordt verwacht eind maart begin april.  

 
4. Verzoek voor een betere busverbinding naar het JBZ. Lijn 61 en overstappen op 

station op lijn 68. Wijkraad wacht nog op antwoord van raadslid Nicole Vermolen. 
(VVD) 
Nicole heeft beloofd na de carnaval contact op te nemen met de Wijkraad. 
Contact moet nog plaats vinden. 

 
5. Een vraag van de commissie milieu en groen: wanneer worden er bomen terugge-     

 plant aan de Zuiderparkweg? 
       De twee rijen bomen zijn inmiddels geplant. 
 
6. Een wijkbewoonster maakt zich zorgen dat bij de kruising 

Pettelaarseweg/Zuiderpark weg het voor fietsers komende vanaf de Zuiderparkweg 
die recht doorgaan gevaarlijk is omdat automobilisten, eveneens komende vanaf de 
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Zuiderparkweg, dan ook groen licht hebben om rechtsaf te slaan. Dit lijdt tot 
gevaarlijke situaties. Dit komt volgens bewoonster omdat de bordjes “let op 
fietsers rechtdoor” niet op de goede hoogte hangen en een bordje gedraaid is.  
Bord is gedraaid en op de goede hoogte gehangen.  
 

7. 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. 

 
8. Ter hoogte van het strandbad aan de Zuiderplas liggen nog steeds veel 

omgewaaide bomen. Wanneer worden die opgeruimd. Henk Verschuur zal contact 
met Staatsbosbeheer opnemen. 
Bomen blijven daar liggen voor voedsel voor andere dieren. 
 

5. Mededelingen van het bestuur 
 

1. De kascommissie, bestaande uit de heren Pieter Koeze en Cor Kluytmans,  hebben 
de financiële  administratie van de Wijkraad Zuid - boekjaar 2011 - gecontroleerd 
en de penningmeester decharge verleend op donderdag 19 januari 2012. 
De Wijkraad bedankt de kascommissie voor hun bijdragen. 
 

     De financiële verantwoording en het jaarverslag 2011 zijn inmiddels naar de 
gemeente gestuurd. 

 
2. Bezoekerskaartjes verdwijnen daarvoor in de plaats een digitaal systeem. 

Stadstoezicht benaderd. Zij komen nog bij ons langs om in de vergadering de  
werking uit te leggen. 
 

3. Donderdag 5 april krijgen we weer bezoek van B&W. 
College zal een bezoek brengen aan de Baseldonk, Gestelsebuurt en de 
Meerendonk. De Wijkraad heeft de volgende onderwerpen doorgegeven:  
 
1. Zuiderpassage 
2. Zwerfvuil in de wijk 
3. Hondenpoep in de wijk 
4. Wateroverlast in het Zuiderpark 
5. Een te kort aan parkeerplaatsen in de wijk 
6. Veiligheid in de wijk (vele woning inbraken) 

 
4. Er is zoals u misschien heeft gelezen weer een zwerfafvaldag geweest. 

Wijkraad zal volgend jaar huis aan huis een flyer bezorgen met de oproep om aan 
de zwerfafvaldag mee te doen. 
 

5. Tijdelijke plaatsing van een noodlokaal bij de Cirkel was voor 5 jaar. 
Brief gestuurd op 21 januari 2012 over het wanneer verwijderen. 
Nog geen reactie van de gemeente ontvangen. 
 

6. Middelgeleider in de Jacob van Maerlantstraat. 
Advies van het gehandicapten platform is om de middengeleider niet aan te 
passen. Zij vinden de continuïteit in het profiel belangrijk. Zij vonden wel dat in 
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het vervolg de middenstrook ter hoogte van kruisingen met meer zorg moet 
worden aangebracht. 
 

7. Veldrit in het Bossche Broek. 
Wijkraad heeft een gesprek gehad met een van de initiatiefnemers van het 
evenement de heer Arie Slijters. 
Als wijkraad vinden wij dat om de volgende reden geen veldrit in het Bossche 
Broek en de Casinotuin mag plaats vinden: 
 
1. Het Bossche Broek een geweldig natuurgebied is waar wij heel zuinig mee 

moeten omgaan.  
2. Vele instanties de laatste jaren bezig zijn geweest om Het Bossche Broek een 

kwaliteitsimpuls te geven.  
3. Dat Het Bossche Broek een uniek nat natuurgebied is en moet blijven en dat er 

geen plaats is voor een internationale veldrit met heel veel toeschouwers in Het 
Bossche Broek. 

Wij hebben de heer Slijters te kennen gegeven dat wij het College van onze 
bezwaren op de hoogte zullen brengen. 
 

8. Verkeersveiligheid vanuit de Limietlaan naar sluis 0. 
Bewoner geeft aan dat voor fietsers een gevaarlijke situatie ontstaat omdat er geen 
fietspad aanwezig is. Fietsers moeten zich begeven tussen de auto’s.  
 

9. Afval in het Zuiderpark. 
Bewoonster constateert dat in het Zuiderpark veel afval en hondenpoep ligt.  
Er zijn zelfs vloerkleden van het schaatsgebeuren blijven liggen.  

 
6. Festival Hip Hop in Duketown van binnenstad naar Pettelaarse Schans. 

Gast is de voorzitter van de Stichting Hip Hop & Reggae in Duketown 
Ferdi Fijnmaalen. 
 
Ferdi Fijnmalen geeft aan wat HIP HOP & Reggae inhoud en waarom het festival gaat 
verhuizen van de Parade naar de Pettelaarse Schans. Festival zal plaats vinden op 
zaterdag 23 juni van 12.00 tot 24.00 uur. 
De organisatie neemt de nodige maatregelingen om overlast voor omwonende te voor-
komen zoals; het plaatsen van fietsrekken, inzetten van busvervoer, inzet beveiliging 
en verkeersregelaars, afzetten van diverse straten, geluidsboxen gericht naar de A2, 
(gemeente  houd regelmatig geluidsmetingen) en na het festival zal de omgeving door 
de organisatie worden opgeruimd. 
Organisatie zal de Wijkraad nog een draaiboek overhandigen. 
 

7. Commissies 
 
 Commissie milieu en groen:  
 Bewoonster aan de Socrateslaan heeft diverse punten met de BOR doorgesproken. 
 BOR zal de punten doornemen. 
 
 Is er iets gedaan om het beeldje aan de Coornhertstraat te beschermen tegen diefstal?  
  

Commissie stedenbouw: 
 Er een vleermuizen onderzoek in november 2011 is gestart in het Arcadis-gebouw 
 waarvan eind 2012 de uitslag bekend zal worden. 
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Zijn er geen vleermuizen dan kan de sloop eind 2012 beginnen. 
 
Voor wat de aanpak van de Zuiderpassage betreft lopen de gesprekken met de 

 verschillende partijen heel positief. 
 
Commissie verkeer: 
De verkeersweek komt er weer aan en zal worden gehouden van maandag 16 t/m 
vrijdag 20 april. Groep 7 van de Cirkel en de Bossche Broekschool doen in die week 
op woensdagochtend het praktijkexamen. Eindmanifestatie zal plaatsvinden op 
donderdagochtend. Verkeerskwis en diploma uitreiking door wethouder Hoskam.  
 
Er heeft een verkeerstelling plaats gevonden in de Jacob van Maerlantstraat n.a.v. 
berichten over het hard rijden in die straat. 
  
Commissie communicatie:  
Volgende Nieuwsbrief komt uit rond 4 juni 2012. 

 
8. Rondvraag 
 
 Gemeente gaat bezuinigen. Veel plantenperkjes worden vervangen door gras. De 
 gemeente wil dit in overleg met de Wijkraad en de bewoners realiseren. Dus ideeën 
 zijn welkom. 
 
 Wanneer en op welke hoogte heeft de snelheidsmeting op de Jacob van Maerlantstraat 
 plaatsgevonden? De voorzitter meldt dat het een paar weken terug is gebeurd en dat de 
 meting in beide richtingen is gedaan. De gemiddelde snelheid in de richting Limiet-
 laan was 26 km/per uur, in de richting Lambooybrug was deze 31 km/per uur. 
 
 Uitbreiding Sint Janslyceum. Een aantal zaken zijn hierin besproken zoals, 
 Uitgangspunt was 2 gymzalen met 2 leslokalen daar bovenop is nu geworden een 
 sporthal inclusief horeca, parkeren op eigen terrein is nu geworden parkeren in het 
 openbaar groen (groot aan te leggen parkeerplaats), waarom wordt er geen sporthal 
 gebouwd in de Meerendonk, de toenamen van het autoverkeer vanaf de namiddag tot 
 in de nacht.   
 
 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. De Gemeente gaat dit nakijken. 
 

Veel zwerfvuil aan de Tacitusstraat (achter de C 1000). De milieupolitie wordt regel-
matig gebeld maar er wordt niet opgeruimd.  
 
In de Platostraat wordt regelmatig geparkeerd met de wielen op het trottoir waardoor 
voetgangers er niet langs kunnen. Stadstoezicht zegt regelmatig te bekeuren maar er 
geen 24-uurs controles te kunnen hanteren. 
 
Sinds kort zijn de bankjes op het Sweelinckplein verdwenen. Er wordt veel gebruik 
gemaakt van deze bankjes De gemeente vervangt op dit moment houten bankjes door 
metalen bankjes. De Gemeente gaat onderzoeken of dit ook met deze bankjes zo is. 
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Een woonbegeleidster uit de Johan Brahmsstraat vraagt of het parkeerverbod beter en 
duidelijker kan worden aangegeven, omdat de huidige situatie nogal verwarring ver- 
oorzaakt. De Gemeente gaat dit onderzoeken. 
Tevens geeft de woonbegeleidster aan dat er geen Nieuwsbrief wordt bezorgd. 
 
Het grasveld voor de blokhut aan de Limietlaan heeft door onderhoudswerken aan het 
gebouw veel geleden. De vraag is of er opnieuw ingezaaid kan worden. De Gemeente 
is op dit moment bezig dit soort beschadigingen aan grasvelden te repareren en dit 
veld zal zeker worden meegenomen.  
       

9.         Sluiting 22.05 uur 
 
Voorzitter sluit de vergadering, bedank iedereen voor zijn of haar inbreng, en hoopt 
allen weer te zien op de volgende vergadering op dinsdag 12 juni. 
 


