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Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Datum    :  13-09-2011 
 
Aanwezige wijkraadsleden :   Gerard Schouten, Bep Mei, Pierre Schmeitz, 
      Corry Schouten, Diny Tijbosch, Trude Baert,  
      Rob van de Ven, Frans Baert, Jacques van Dijk, 
 
Afwezige wijkraadsleden :  Jan Simons, Ingeborg Fick (mb) 
 
Gast(en)    :  Janine van Heertum, projectleider Rooskleurig 
      Will Simons projectleider vastgoedontwikkeling  

 
Wijkmanager   :   Afwezig (mb) 
 
Beheer Openbare Ruimte  :   Henk Verschuur 
 
Politie Brabant-Noord  :   Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht   :  _ 
 
Politieke partijen   :   _ 
 
Bezoekers    :  45 
 
Afgemeld met kennisgeving :   Ingrid van Zwambagt (gemeenteraadslid CDA) 

Daan van der Els (Stadstoezicht) 
Ben van Bennekom, (Heemtuin) 
 

Brabants Dagblad   :   Eva van der Steen 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.   
   
2. Vaststellen notulen 14-06-2011   
 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en verzonden post 
 

Ingekomen post:  
1. Brief van Dhr. Kok (hoofd Stadstoezicht) inzake de piramides in het Bossche 

Broek. 
2. Brochure van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Kern met Pit 

(verbeter je buurt, wijk of dorp). 
3. Nieuwsbrief Stichting Gedenkteken Indiëgangers ’s-Hertogenbosch. 
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4. Brochure van de Gemeente over kerncijfers 2010/2011. 
5. Brief van een wijkbewoner over 2 straatnaambordjes aan de Händelstraat en een 

verlaging trottoirband aan de Rameaustraat. 
6. Brief van de Gemeenteraadfractie VVD aan het college van Burgemeester en 

Wethouders over de bomenkap aan de A2 en het terugplanten hiervan. 
                                                                                                                                                                  

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

 
1 De doorsteek achter de tennisbanen bij het Vonk en Vlamterrein is weer 

afgesloten?  Wijkbewoners constateren dat naast de afgesloten doorsteek toch weer 
auto’s rond kunnen rijden. Henk Verschuur zal de doorsteek blokkeren. 

 
2. Is er al een concreet plan vanuit de gemeente om het stukje Zuiderpark gelegen 

tussen de Zuiderparkweg, Wagnerlaan en Cesar Franclaan op te knappen? 
      (de manier waarop was in de vergadering van 14 december 2010 nog niet duidelijk          
       eveneens wanneer de werkzaamheden gaan plaats vinden in het voorjaar of         
       na de zomer 2011) Reactie vanuit de gemeente: In het verleden is er vaker sprake 

geweest om het parkje een nieuwe uitstraling te geven. Indien er bij de wijkraad 
het idee leeft dat wij hiervoor geld beschikbaar willen stellen, dan kan ik u mee-
delen dat dit tot op heden niet het geval is, of is geweest? Afgelopen periode heeft 
de heer H. Verschuur in de vaste planten tuin de aanwezige bank hersteld. De ge-
meente is het gehele Zuiderpark richting de Stadswalzone aan het ontwerpen. Ik 
zal mijn collega's die bij dit project zijn betrokken, informeren over de wens van 
de wijkraad. Vanuit de werkzaamheden aan de Zuiderparkweg wordt het gras-
veld, het hondenuitrenveld en dergelijke in ere hersteld. Het park behoud dezelfde 
indeling en uitstraling. Dit zijn relatief lage kosten. Met andere woorden, met dit 
geld kunnen we geen herinrichting bekostigen. Indien de wijkraad haar ideeën wil 
verzilveren, stel ik voor dat u contact opneemt met de wijkmanager om te kijken 
wat de mogelijkheden zijn? Het verzoek is naar de heer P. van de Hoef gestuurd. 
 

3.    Hoe is de stand van zaken omtrent de aanleg rotonde op de kruising Zuiderpark-
weg en de Pettelaarseweg. Er komt geen rotonde meer. Er zal als de stoplichten 
op het kruispunt aan vervanging toe zijn bekeken worden naar een oplossing. Op 
dit moment is er geen planning voor de kruising. In 2012-2013 zal het kruispunt 
nogmaals worden bekeken.    
 

4.    Vervanging van de Perenboompjes in de Hadewychstraat.  
Henk Verschuur zal in het aankomend plantseizoen de bomen te vervangen. 
 

5.    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 Lam-
booijbrug 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. 
Gemeente heeft tekeningen gemaakt en zoek naar budget om het voetpad te 
realiseren. 
 

6.   Verzoek naar de gemeente voor een 2 richtingsfietspad vanaf Vergiliuslaan tot aan 
winkelcentrum Pettelaarpoort.  
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 Reactie vanuit de gemeente: Gemeente ziet niets om van het gedeelte een 2 
richtingsfietspad te maken. Gemeente heeft met de vernieuwingen/aanpassingen 
Pettelaarseweg zoveel mogelijk voor wat betreft de fietspaden alles bij het oude 
gelaten. Er is maar een klein stukje fietspad richting Provinciehuis dat 2 
richtingsfietspad is geworden. Een verbreding naar een 2 richtingsfietspad is niet 
een kwestie van een beetje er bij pakken en het is klaar. Het is een belangrijk 
fietspad dat moet voldoen aan strenge eisen. Daarbij zou dan ook aan de andere 
zijde van de Pettelaarseweg een 2 richtingsfietspad aangelegd moeten worden.  

 
7.   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) 

 
8.   Wijkraad zal informeren of de semiondergrondse opslag nog 2 keer per jaar wordt    
      schoongemaakt. 
      Reactie van de gemeente: Een keer per jaar wordt de opslag schoongemaakt. 
 
9.   Wijkraad zal de gemeente op de hoogte stellen van de nieuwe verbeterpunten 
       Citymoves 2012. 
 Verbeterpunten zijn doorgegeven. 

 
3. Mededelingen van het bestuur 

 
1. Brief van de heer Kok (hoofd Stadstoezicht) over de werking van piramides in het 

Bossche Broek en de vele auto’s die in het Bossche Broek rijden. 
 

2. Veilig Verkeer Nederland gevraagd naar de mogelijkheid om de informatiemid-
dag met voorlichting over verkeersregels e.d. in de Veilig Verkeersweek Zuid te 
laten plaats vinden. 

 
3. Brief over tijdsduur werkzaamheden in de Beethovenlaan. 
 
4. Wijkraad wil weten wat er met de sokkel in het Zuiderpark gaat gebeuren waar 

voorheen de ganzenhoedster op stond. 
Henk Verschuur zegt dat er waarschijnlijk een nieuw beeldje op komt te staan. 

 
5. Kerncijfers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Cijfers hebben betrekking op de 

situatie per 1 januari 2011 of over het jaar 2010. 
 

4. Presentatie van het nieuwbouwproject “Rooskleurig” aan de Zuiderpark. 
 
 Janine van Heertum, projectleider Rooskleurig en Will Simons, projectleider 
 vastgoedontwikkeling gaven een presentatie van het nieuwbouwproject Rooskleurig. 
 Enkele punten die besproken zijn: zonnepanelen op het dak, domeinen en de functies 
 daarvan, een of meerdere liften in het gebouw i.v.m. calamiteiten, zijn er voldoende 
 parkeerplaatsen voor personeel van Zayaz en de bezoekers voor Zayaz en In de roos, 
 de rijrichting naar de parkeerplaats, hoe is de luchtbehandeling in het gebouw, wat is 
 de hoogte van het gebouw. 
 Om ruimte tussen 2 gebouwen goed te benutten is er een glazen ontvangsthal 
 gerealiseerd maar die moet nog de goedkeuring van de welstandscommissie krijgen. 
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 Verder waren er ook vragen over het te bouwen hostel zoals, hoeveel bewoners komen 
 er in het hostel, hoe groot worden de kamers, heeft iedere kamer een eigen toilet en 
 douche  en hoe is de controle binnen en buiten het hostel geregeld. 
 Het was een duidelijke en tevens interessante presentatie over het te bouwen project. 

 
5. Presentatie van het project “Genieten rond de Dommel”. 

 
 Tjeerd van Tol, ecoloog van de gemeente ’s-Hertogenbosch, laat d.m.v. een Power-
 Point presentatie zien wat er bij de entree (komende uit Vught) in het Bossche Broek
 gaat veranderen b.v. de betonplaat, de brug over de Dommel, voorziening voor het 
 parkeren van de fiets, kunstwerk, aanleg van poelen en markering voor doorgaande 
 fietspaden. Tevens zal het versleten teerhoudend wegdek in de Singelgrachtweg 
 worden vervangen door een verhard zandpad. 
 Het was een mooie presentatie over het project “Genieten rond de Dommel”. 
 
8.  Commissies 
 
 Commissie milieu en groen:  

 
Na aanleiding van gemeentelijke publicatie van overzicht werkzaamheden in de 
Bossche Omroep d.d. 28-08-2011 staat dat in november op het Driekoningenplein in 
Bokhoven bomen geplant worden. De vraag van de commissie is: worden er bomen 
teruggeplant aan de Zuiderparkweg?  
Volgems Henk Verschuur worden er bomen teruggeplant. 
 
Commissie stedenbouw: 
 
Begeleidingsgroep Zuiderpark-Stadswalzone. 
Op 30 augustus jl. was de eerste bijeenkomst van de Begeleidingsgroep Zuiderpark-
Stadswalzone. In februari jl. is het betreffende bestemmingsplan door een uitspraak 
van de Raad van State onherroepelijk geworden. De rol van de begeleidingsgroep is 
om alle zaken inzake planning goed met elkaar door te spreken  en alle relevante 
informatie rond de uitvoering over en weer uit te wisselen. Belangrijke fasen zoals 
routing, logistiek en feitelijke bouwactiviteiten worden door de gemeente 
gecommuniceerd. De begeleidinggroep controleert o.a. of de zaken en procedures gaan 
zoals een en ander o.a. is vastgelegd in de uitspraak van de Raad van State, reageert en  
zorgt voor informatie naar de achterban en vice versa. 
Ik deze vergadering is nog niet echt inhoudelijk over deze zaken ingegaan maar zijn oa 
afspraken gemaakt  over de vergaderfrequentie en is een film vertoond over het plan.  
Wellicht dat deze  in een volgende wijkraadvergadering vertoond kan worden met 
enige voorlichting. 
 
Gesprek Zuiderpassage. 
Commissie spreekt eind september weer met de gemeente over de Zuiderpassage.  
 
Commissie communicatie:  
 
Gelezen in het Brabants Dagblad over een voorstel van GroenLinks voor beweeg-
tuinen in ’s-Hertogenbosch. Als mogelijke locaties worden het Westerpark en 
Zuiderpark genoemd. 
Volgende Nieuwsbrief 3 december. Kopij aanleveren uiterlijk 15 november. 
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9.  Rondvraag 

 
1. Takken aan het begin van de Mozartsingel en in de Philips de Montestraat hangen  

over en bezorgen veel overlast. Henk Verschuur zal bewoners aanspreken 
 In de haag aan de Philips de Montestraat ligt veel zwerfvuil. 
   

2. Vanaf 1950 hebben er nooit onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden aan de                                  
Maria van Bourgondiesingel. Het wegdek is erg slecht. 

   Is bekend bij de gemeente. 
 

3. Veel afval aan de Zuiderplas met name standbad als gevolg van feestjes. Open 
gesneden blikjes e.d. 

   Dit wordt met regelmatig schoongemaakt. 
 

4. Ruud van de Bersselaar, voorzitter huurdersvereniging Zuid 1 heeft de volgende 
vraag: 

  Als voorzitter van de huurdersvereniging Zuid I heb ik  voor  het jaarlijks buurtfeest  
 ongeveer 5 jaar geleden een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergoe-
 ding van € 199,00 vanuit de BIG-regeling. Deze is afgewezen. Tot dit jaar hebben wij 
 zelf dmv sponsors en zelfwerkzaamheid alles zelf kunnen financieren doch dit keer is 
 het misschien als gevolg van de stagnerende economie niet gelukt de totale kosten de 
 dekken. 

Van de aangevraagde € 952,45 is slechts € 300,00 toegekend. 
De reden is ondermeer dat het een jaarlijks terugkomend gebeuren is en dat  een der-
gelijk  sociaal samenzijn vernieuwend moet zijn. Het verbaast mij daarom ook dat 
andere wijken / buurten zoals huurdersvereniging Zuid II en Oranjecomité Componis-
tenbuurt, die ook al jaren een zelfde buurtfeest organiseren wel het totale aangevraag-
de bedrag altijd krijgen toegekend.  
 
Bijv:  
Huurdersverening Zuid II.  Aangevraagd : € 900,00  toegekend : € 900,00 = 100 %. 
Oranjecomité Componistenbuurt. Aangevraagd : € 1750,00  toegekend : € 1750,00 =  
100 %. 
Ook bij de meeste andere evenementen is de toelage minimaal 50 %. 
Dit staat in geen contrast met wat wij toegekend hebben gekregen : amper 30 %. 
Het is bekend wie er deel uit maken van de commissie toekenning BIG-gelden, maar 
ik kan me niet voorstellen dat dit enige invloed heeft op de toekenning van deze 
gelden.  
Ik zou dus gaarne een duidelijk antwoord / beeld willen hebben  over de hele proce-
dure omtrent de BIG-gelden. 
           

 Deze vraag zal aan de wijkmanager worden voorgelegd. 
 

5. Sinds kort werk de sirene achter het Arcadisgebouw weer. Dit geluid is van een enorm 
vermogen. Zijn er regels wat dat betreft, en komt de sirene straks weer op het (nieuwe) 
gebouw, waardoor de sterkte van het geluid waarschijnlijk minder wordt. 

 Wordt naar geïnformeerd. 
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6. Sinds kort werkt de verlichting achter de bebouwing aan de Zuiderparkweg gelukkig 
weer. Het is lang onduidelijk geweest wie er voor verantwoordelijk was: De gemeente 
of Zayaz ? 

 Aangezien de schakelaar bij In De Roos zit is deze verantwoordelijk. 
 

7. De wijkagent, Jan van “t Erve, waarschuwt voor een groepje insluipers die met een 
babbeltruc actief zijn in de wijk.  
Hun  werkwijze is; Een persoon  belt aan en vraagt om papier en potlood omdat 
hij /zij een briefje moet schrijven voor iemand in de straat. Achter deze persoon staat 
vaak nog een persoon. Het zijn vaak (jonge) vrouwen en vaak staat er ook nog een 
derde persoon op een kleine afstand. Als u de eerste vrouw binnen laat zal ook de 
tweede en soms de derde persoon binnen gaan en uw woning doorzoeken. 
Ga hier niet op in maar kijk goed naar zijn /haar  signalement en bel de politie. 
0900-8844.  Maar hiervoor mag ook 112 gebeld worden. 
 
Jan  maakt bewoners er op attent dat er in deze aankomende donkere dagen weer 
veelvuldig inbraken zullen worden gepleegd, en adviseert de bewoners alert te zijn, de 
woning goed van hang- en sluitwerk te voorzien en een lampje te laten branden als 
men niet thuis is. 
 

8. Asfalt op de Pettelaarseschans is erg slecht, wordt hier iets aan gedaan? 
 Henk Verschuur: Er zijn plannen voor maar wanneer is niet duidelijk. 

 
9. Waarom kunnen wijkbewoners niet veel meer lezen over wijkgericht werken op de 

gemeentelijke website met namen over zuid. 
b.v. Wie verdelen de BIG-geld op zuid. 
Niets meer over de wijkgerichte werken nieuwsbrief, komt die eigenlijk nog wel? 
Werkzaamheden die in de wijk gedaan worden. 
 
Op 04-03-2010 is er BIG-geld aangevraagd voor een wijkwebsite 1112 euro en dit 
bedrag is volledig toegekend. 
Bedoeling was: de opzet van een wijkwebsite als digitaal prikbord ten behoeven van 
organisatie van evenementen en het uitwisselen van informatie. 
Op deze website is in het voorjaar van 2010 de picknick die gehouden werd in het 
Zuiderpark geplaatst. 
Nu meer dan anderhalf jaar later staat deze picknick er nog steeds op. Er is ook niets 
anders op geplaatst geweest. Deze site kost natuurlijk ieder jaar weer Big-geld voor 
niets. 
De aanvragers zijn Activiteiten Commissie Zuid (A.C.Z.) Bij navraag kent niemand 
deze activiteiten commissie. 
Ik vraag mij nu toch echt af is BIG-geld hier zo voor bedoeld.        
 

   Deze vraag zal aan de wijkmanager worden voorgelegd. 
       

10. Een bewoner meld dat er veel overlast van katten is op Zuid en vraagt of er een katten-
beleid is.  
 

10.       Sluiting 22.15 uur 
 

De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng, en 
hoopt allen weer te zien op de volgende vergadering op dinsdag 13 december 2011. 


